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قهرمان ما تویی
امــروز 23 مردادمــاه، روز مقاومــت اســامی اســت 
کــه بــا برگــزاری مراســم بزرگداشــت شــهید ســرافراز 

بی ســر، محســن حججــی، همزمــان شــده اســت. 
ایــن شــهید عزیــز در راســتای مقاومــت اســامی و در دفاع 
از کیــان اســام و حــرم اهــل بیــت عصمــت علیهم الســام 
ــه جهــاد  ــا تکفیری هــای ســنگدل بی دیــن ب ــه ب و مقابل

شــتافت و عاشــقانه بــه خیــل شــهدا پیوســت. 
ــه امــام حســین علیه الســام  کــه ب ــاد آن شــهید بی ســر  ی
گرامــی  را  حــرم  مدافــع  شــهدای  همــه  و  کــرد  اقتــدا 

می داریــم. 
بی شــک پیــروزی حــزب اهلل در جنــگ 33 روزه تحمیلــی 
بــر رژیــم جعلــی صهیونیســت، دنیــا را متوجــه قــدرت 
و عظمــت جهــان اســام و مقاومــت نمــود و موجــی از 
کــرد... شــادی و شــعف را در دل امــت اســامی ایجــاد 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 در چهــار ســوره از قــرآن مجیــد نیکــی بــه والدیــن 
بالفاصلــه پــس از مســئله توحیــد قــرار گرفتــه 
ــر  ــئله، بیانگ ــودن دو مس ــف ب ــن هم ردی ــت. ای اس
ــدر و  ــرای پ ــا چــه حــد ب ــه اســالم ت ــن اســت ک ای
ــال در  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــل اس ــرام قائ ــادر احت م
ــو  ســوره اســرا آیــه ۲۳ می خوانیــم: »و پــروردگار ت
مقــرر کــرد کــه جــز او را مپرســتید و بــه پــدر و مــادر 

ــد.« احســان کنی
 اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت کــه هــم قــرآن 
ــد  ــفارش می کنن ــت س ــه صراح ــات ب ــم روای و ه
ــت  ــر باشــند، رعای ــادر کاف ــدر و م ــی اگــر پ کــه حت

ــت.  ــان الزم اس احترامش
ــم: »اگــر آن هــا  ــه ۱۵ می خوانی در ســوره لقمــان آی
بــه تــو اصــرار کننــد کــه مشــرک شــوی، اطاعتشــان 
ــا  ــا آن ه ــی ب ــه نیک ــا ب ــی دنی ــی در زندگ ــن؛ ول مک

معاشــرت نمــا.« 
ــر پــدر و مــادر در قــرآن مجیــد   شــکرگزاری در براب
در ردیــف شــکرگزاری در برابــر نعمت هــای خــدا 
قــرار داده شــده؛ چنــان کــه در ســوره لقمــان آیــه ۱۴ 
می خوانیــم: »مــرا و پــدر و مــادرت را شــکر کــن.« 
 قــرآن حتــی کمتریــن بی احترامــی را بــه پــدر 
ــام  ــی از ام ــت. در حدیث ــداده اس ــازه ن ــادر اج و م
ــر از  ــزی کمت ــر چی ــت: »اگ ــده اس ــادق)ع( آم ص
اف وجــود داشــت، خــدا از آن نهــی می کــرد و 
ــدر  ــه پ ــی ب ــت و بی احترام ــن مخالف ــن کمتری ای
ــد  ــر تن ــه، نظ ــن جمل ــور از ای ــت و منظ ــادر اس و م
و غضب آلــود بــه پــدر و مــادر کــردن اســت.« 

نمونــه، ج۱۲، ص۷۹(  )تفســیر 
ــای  ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــاد یک ــه جه ــا اینک  ب
اســالمی اســت، تــا زمانــی کــه جنبــه وجــوب عینــی 
نیابــد، یعنــی داوطلــب بــه قــدر کافــی باشــد، بــودن 
ــر اســت و اگــر  در خدمــت پــدر و مــادر از آن مهم ت

موجــب ناراحتــی آن هــا شــود، جایــز نیســت. 
می خوانیــم:  )ع(  صــادق  امــام  از  حدیثــی  در 
مــردی نــزد پیامبــر)ص( آمــد و عــرض کــرد: مــن 
ــاد را  ــتم و جه ــده ای هس ــاط و ورزی ــا نش ــوان ب ج
دوســت دارم؛ ولــی مــادری دارم کــه از ایــن موضــوع 

ناراحــت می شــود. 
ــا مــادر خویــش  ــد: برگــرد و ب پیامبــر)ص( فرمودن
ــق  ــه ح ــرا ب ــه م ــی ک ــه آن خدای ــم ب ــاش. قس ب
مبعــوث ســاخته، یــک شــب مــادر بــا تــو مانــوس 
شــود، از یــک ســال جهــاد در راه خــدا بهتــر اســت.« 

ــان/ص ۸۰( )هم
ــی  ــه وجــوب عین ــاد، جنب ــه جه ــی ک ــه هنگام  البت
یابــد و کشــور اســالمی در خطــر قــرار گیــرد و حضــور 
همــگان الزم شــود، هیــچ عــذری پذیرفتــه نیســت؛ 

حتــی نارضایتــی پــدر و مــادر. 
انســان بایــد در برابــر پــدر و مــادر خــود حق شــناس 
باشــد و احتــرام و نیکــی بــه آن هــا را هرگــز فراموش 
نکنــد. هــر چنــد زحمــات آنــان بــه قــدری ارزشــمند 
ــه کــه  اســت کــه فرزنــدان هرگــز نمی تواننــد آن گون
شایســته مقــام و منزلــت پــدر و مــادر اســت، دیــن 
ــت  ــه محب ــا ادا و ذره ای از آن هم ــه آن ه ــود را ب خ

را جبــران کننــد.

بینالملل
 مسکو: آزادی »دیرالروز« 

به معنای پیروزی بر داعش است
ســرگئی شــویگو، وزیــر دفــاع روســیه، دیــروز تأکیــد کــرد: 
مناطــق تحــت ســیطره نیروهــای دمشــق در ســوریه طــی 

دو مــاه گذشــته دو برابــر و نیــم شــده اســت.
بنــا بــر گــزارش شــبکه »راشــاتودی«، وی در ادامــه گفــت: 
»دیرالــزور«، یکــی از نقــاط اصلــی ســوریه اســت و آزادی 
آن، میــزان موفقیــت در نبــرد بــا داعــش را روشــن خواهــد 

کــرد.
ــق  ــرد: مناط ــح ک ــن تصری ــیه همچنی ــاع روس ــر دف وزی
کاهــش تنــش در ســوریه، همچنــان بــاز اســت تــا 
کمک هــای بشردوســتانه و حمایــت مطلــوب از ســوی 
ســازمان های بین المللــی در ایــن مناطــق دریافــت شــود.

ــه  ــزور« ک ــهر »دیرال ــازی ش ــرد: آزادس ــد ک ــویگو تأکی ش
هم اکنــون تحــت کنتــرل گــروه تروریســتی داعــش 
ــرد  ــروزی در نب ــای پی ــه معن ــیاری ب ــد بس ــا ح ــت، ت اس

ــارس ــود. ف ــد ب ــش خواه ــه داع علی

 هالکت فرمانده داعش 
در »کنر« افغانستان 

ــان«  ــه »عبدالرحم ــرد ک ــالم ک ــری اع ــا انتشــار خب ــو ب نات
فرمانــده داعــش، در کنــر افغانســتان طــی حمــالت هوایی 
نیروهــای ایــن ســازمان در شــهر »دره پیــچ« کنــر، کشــته 

شــده اســت.
ــزود: عبدالرحمــان، یکــی از گزینه هــای جانشــینی  وی اف
»ابوســعید« فرمانــده داعــش در افغانســتان بــوده اســت 
ــته  ــتان کش ــر افغانس ــت کن ــر در والی ــخ ۲۰ تی ــه در تاری ک

شــد.
ــته  ــس از کش ــاه پ ــه م ــعید س ــدن ابوس ــته ش ــر کش خب
شــدن »عبدالحســیب«، ســرکرده ســابق داعــش در 

افغانســتان منتشــر شــد. شــهر خبــر

مکزیک هم جلوی ترامپ ایستاد 
ــه  ــا هرگون ــود را ب ــت خ ــه ای مخالف ــی بیانی ــک ط مکزی

ــرد.  ــالم ک ــال اع ــران ونزوئ ــرای بح ــی ب ــل نظام راه ح
دونالــد ترامــپ در اظهارنظــری عجیــب در جمــع خبرنگاران 
اعــالم کــرد کــه واشــینگتن بــرای مقابلــه بــا دولــت ونزوئال 

گزینــه نظامــی را رد نمی کــرد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــن تأکی ــک ضم ــه مکزی ــه وزارت خارج بیانی
ــی  ــی خارج ــه نظام ــا حمل ــوان ب ــال را نمی ت ــران ونزوئ بح
یــا داخلــی حــل کــرد، تأکیــد می کنــد: دولــت مکزیــک در 
پایبنــدی کامــل بــه هنجارهــا و اصــول قوانیــن بین المللــی 
ــون  ــاس قان ــر اس ــل و ب ــازمان مل ــور س ــدرج در منش من
ــه  ــد ب ــا تهدی ــتفاده ی ــه اس ــر گون ــک، ه ــی مکزی اساس

اســتفاده از زور در روابــط بین الملــل را رد می کنــد.
والدمیــر پادرینــو، وزیــر دفــاع ونزوئــال، در پاســخ بــه 
اظهــارات مداخله جویانــه رئیس جمهــور آمریــکا اظهــار 
کــرد: تهدیــد بــه حملــه نظامــی دونالــد ترامــپ دیوانگــی 

ــت. افکارنیــوز ــض اس مح

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

قهرمان ما تویی     
و ایــن بارقــه امیــد را دمیــد کــه می تــوان بــه یــاری خداونــد 
متعــال و طبــق وعــده الهــی بــر دشــمنان پیــروز شــد و در بــه 
دســت آوردن چنیــن پیــروزی کــه بــا تــوکل و توســل همــراه 

باشــد، تردیــدی وجــود نــدارد. 
رهبــر معظــم انقــالب دربــاره پیــروزی  حــزب هللا لبنــان 
از موقعیتــی  فرمودنــد: »... در عرصــه خارجــی، کشــور 
کم نظیــر و تحــرک و نشــاط خوبــی برخــوردار اســت و 
ــاس  ــزب هللا و حم ــروزی ح ــد پی ــه ای مانن ــوادث منطق ح
نیــز بــه لطــف پــروردگار و امدادهــای الهــی، موقعیــت نظــام 
ــان اســالم و  ــم بخشــیده اســت... مخالف اســالمی را تحکی
مســلمین هنــوز مبهــوت ایــن حادثــه مهــم هســتند و از فهــم 
ــزرگ  ــوادث ب ــه ح ــا این گون ــد؛ ام ــل آن عاجزن و درک دالی
ــد، در  ــالمی رخ می ده ــالب اس ــت انق ــعاع حرک ــه در ش ک
ــار،  ــده و اعتب ــر ش ــام منج ــت نظ ــت موقعی ــه تقوی ــل ب عم
ــه  ــرای هم ــالب اســالمی را ب ــه شــعارهای انق ــوذ و جاذب نف

ــت.«  ــرده اس ــات ک اثب
در دیــن اســالم، جهــاد و مبــارزه در راه تبلیــغ پیــام الهــی و 
آزادی بشــریت و نیــز دفــاع در مقابــل تهاجــم بیگانــگان بــه 
ــل  ــم و مکم ســرزمین های اســالمی دو اصــل اساســی، مه

یکدیگرنــد. 
اســالمی  ســرزمین های  کــه  می دهــد  نشــان  تاریــخ 
ــه  ــد و ب ــان نبوده ان ــر هجــوم دشــمن در ام ــچ گاه از خط هی
دلیــل اقتــدار اســالم در مقاطــع زمانــی مختلــف مســلمانان 
مــورد تهاجــم قــرار گرفته انــد؛ لیکــن امــروزه شــرایط 
متفــاوت اســت و یکــی از مقاطــع حســاس تاریــخ اســالم 
بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه دشــمنان اســالم از بیــم نفــوذ 
ــورت  ــه ص ــی ب ــه بین الملل ــلمانان در عرص ــترش مس و گس
ــلط  ــال تس ــه دنب ــد و ب ــد می کنن ــلمانان را تهدی ــی مس علن
ــان هســتند.  ــاول ثروت هــای آن ــک اســالمی و چپ ــر ممال ب
ــاره  ــی در این ب آرزو خســروی، کارشــناس مســائل بین الملل
ــا  ــروز م ــه ام ــی نســبت ب ــچ مقطــع زمان ــد: »در هی می گوی
شــاهد درگیــری، آشــوب و تنــش در ممالــک اســالمی 
ــن  ــل آن هــم مشــخص اســت؛ اســالم، دی ــم و دلی نبوده ای
مســتضعفان و ســتمدیدگان اســت و خداونــد در قــرآن کریم 
بارهــا بــه حمایــت و دفــاع از مظلومانــی کــه مــورد ســتم و 
ظلــم قــرار گرفته انــد یــا از ســرزمین خویــش آواره شــده اند، 

ــد.  ــان می ده فرم
ــر احســاس  ــه یکدیگ ــن اســالم مســلمانان نســبت ب در دی
مســئولیت می کننــد و نمی تواننــد در مقابــل ظلــم بــه 
دیگــران بی تفــاوت باشــند؛ بــه همیــن دلیــل هرگونــه 
ــه  ــه ســایر مســلمانان، تجــاوز ب تجــاوز، تعــدی و تهاجــم ب
ــع  ــل آن موض ــلمان در مقاب ــود و مس ــرض می ش ــود ف خ
ــد؛ بلکــه  می گیــرد؛ امــا دشــمنان اســالم ایــن را نمی خواهن
می خواهنــد بــه راحتــی حقــوق مســلمانان را تضییــع، آنــان 
را از ســرزمین های مــادری خــود اخــراج و امــوال، دارایی هــا 
ــارت  و ثروت هــای خــدادادی آن هــا را اعــم از نفــت و گاز غ
کننــد و صــدای کســی هــم بــه نشــانه اعتــراض بلنــد 

ــود.«  نش
امــا در ایــن ســال ها مــا شــاهد تجــاوز دشــمن بــه 
ســرزمین های اســالمی فراتــر از لبنــان و فلســطین بودیــم. 
ــت  ــری و حمای ــز گروهــی تکفی ــا ســاختن و تجهی ــا ب آن ه
ــالمی  ــورهای اس ــه کش ــلیحاتی ب ــی و تس ــه مال همه جانب
ــه خطــر  ــان اســالم را ب ــد و کی ــه کردن عــراق و ســوریه حمل
ــه  ــد کــه ایــن تهاجــم خــون مســلمانان واقعــی را ب انداختن
جــوش و خــروش آورد و مرزهــای جغرافیایــی را شکســت. 
بــرای مقابلــه مســلمانان از ســرزمین های اســالمی بــا 
ــورد  ــی م ــور اصل ــمت دو کش ــه س ــرم ب ــع ح ــوان مداف عن
تهاجــم شــتافتند و دشــمن را در رســیدن بــه هــدف مایــوس 
و منکــوب کردنــد. هــر چنــد بســیاری از ایــن عزیــزان جــان 

ــد.  ــدا کردن ــدس ف ــدف مق ــن ه ــود را در راه ای خ
امــام خمینــی)ره( طــی یــک ســخنرانی در جمــع اعضــای 
شــورای مرکــزی حــزب هللا لبنــان فرمودنــد: »همــه شــیاطین 
جمعنــد تــا نگذارنــد اســالم رشــد کنــد و مــا بایــد بــا تمــام 
قــوا و تــا آخریــن نفــر مهیــا شــویم و در راه خــدا جهــاد کنیم. 
دفــاع از نوامیــس مســلمین و دفــاع از بــالد اســالمی و دفاع 
ــد  ــا بای ــات مســلمین، امــری اســت الزم و م از همــه حیثی
خودمــان را بــرای مقاصــد الهــی و دفــاع از مســلمین مهیــا 
ــدان فلســطین  کنیــم؛ خصوصــا در ایــن شــرایطی کــه فرزن
اســالمی و لبنــان بــا نثــار خــون و جــان خــود فریــاد 
ــوی  ــدرت معن ــام ق ــا تم ــد ب ــر می دهن ــلمین« س »یاللمس
ــتیم و  ــن می ایس ــرائیل و متجاوزی ــل اس ــادی در مقاب و م
در مقابــل آن همــه ســفاکی و ددمنشــی ها مقاومــت و 

پایمــردی می کنیــم... .«
ایــن نمونه هــا نشــان دهنده لــزوم حمایــت از جریــان 
ــه  ــت؛ ب ــگان اس ــاوز بیگان ــل تج ــالمی در مقاب ــت اس مقاوم
همیــن دلیــل جوانــان حزب اللهــی و والیــی ایــران اســالمی 
در حمایــت از مــردم عــراق و ســوریه ســر از پــا نشــناختند و 
بــه دفــاع از آن وارد جهــاد و مقابلــه بــا تکفیری هــا شــدند. 
در ایــن بیــن شــهید محســن حججــی نجف آبــادی یکــی از 
آن غیورمردانــی اســت کــه بــه اســتقبال شــهادت رفتنــد و بــه 
ســوی بهشــت پــرواز کردنــد تــا مقاومــت اســالمی بمانــد و 

ــه اش زمین گیــر شــود.  ــا همــه هیمن دنیــای اســتکبار ب
ــد  ــا فرزن ــون نه تنه ــان، اکن ــه محســن ج ــر اینک ســخن آخ
ــه، بلکــه  ــاز هــم ن ــران، ب ــام ای ــه تم ــی، بلک دو ســاله ات عل
همــه مســلمانان جهــان و شــاید همــه محرومــان دنیــا بــه 
شــما کــه اســطوره شــجاعت و شــهامت و دلیرمــردی بــودی، 
افتخــار خواهنــد کــرد و یــاد تــو عزیــز همیشــه زنــده اســت و 

دل دوســتداران غیــرت و عــزت کبــاب.
 تصویــری کــه مــا دیدیــم از عظمتــی حکایــت می کــرد کــه 
ــد؛ چــرا کــه  ــن اســیر شــما بودن ــا آن ناجوانمــردان خائ گوی
حتــی در آن لحظــه کــه تروریســت کریه المنظــر، بدترکیــب 
و خشــن تکفیــری بــا خنجــری در دســت چــپ، تــو را رو بــه 
ــه  زعــم خــودش از لحظــه  ــا ب ــود ت ــگاه داشــته ب دوربیــن ن
ــا نگاهــی  ــه یــادگار بگیــرد، ب فاتحانــه جبهــه نبــرد تصویــر ب
ــودی و چهــره ات کامــال  ــه دوربیــن خیــره شــده ب مصمــم ب
آرام و مطمئــن می نمــود تــا چهــره ای ترســان و گرفتــار؛ 
ــن  ــا آزاد می شــدی و ای ــن دنی ــی داشــتی از اســارت ای گوی

ــی!  ــتقبال می رفت ــه اس آزادی را ب
تصویــر زیبــای تــو حکایــت از صالبــت و اســتحکام درونــی و 
روانــی رزمنــده مســلمان و ایرانــی داشــت تــا ضعــف و زبونی. 
ــان!  ــن ج ــد محس ــق می گوین ــان عش ــا زب ــه ب ــروز هم ام
ــتحکام  ــتواری و اس ــون از اس ــرافراز! ممن ــرِ س ــرادرِ بی س ب
ــروز  ــرود ام ــه ات. س ــه و مردان ــورت قهرمانان ــت ص و صالب
جوانــان مــا ایــن اســت: قهرمــان مــا تویــی محســن عزیــز!

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی دیــروز 
بــا رأی قاطــع بــا تصویــب طــرح »مقابلــه بــا 
اقدامــات ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا 

در منطقــه« موافقــت کردنــد.
بررســی گــزارش کمیســیون امنیــت ملــی 
دربــاره  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
طــرح یک فوریتــی »مقابلــه بــا اقدامــات 
در  آمریــکا  تروریســتی  و  ماجراجویانــه 
منطقــه«، دومیــن دســتورکار امــروز وکالی 

ــود. ــت ب مل
 پــس از اظهــارات موافقــان و مخالفــان طــرح 
و دفــاع ســخنگوی کمیســیون و نماینــده 
 دولــت، کلیــات ایــن طــرح بــه رأی گذاشــته 
 شــد و نماینــدگان بــا رأی قاطــع ۲۴۰ رأی 

و بــدون حتــی یــک مخالــف بــا تصویــب آن                 
موافقــت کردنــد. پــس از بررســی جزئیــات و 
اظهــارات موافقــان و مخالفــان، نماینــدگان بــا 

تصویــب جزئیــات نیــز موافقــت کردنــد.
 گام اول

علــی الریجانــی پــس از تصویــب طــرح 
و  ماجراجویانــه  اقدامــات  بــا  مقابلــه 
گفــت:  منطقــه  در  آمریــکا  تروریســتی 
ــه  ــود ک ــن گام اول ب ــد ای ــا بدانن آمریکایی ه

برداشــت. مجلــس 
 وی افــزود: ضمــن اینکــه بــا احتیــاط در 
بعضــی امــور گام برداشــتیم، ولــی ۱6 اقــدام 
دیگــر در شــورای هســته ای تصویــب شــد کــه 

ــه اجــرا درخواهــد آمــد. ب

رئیــس مجلــس گفــت: وزارت خارجــه و 
ــا  اطالعــات در ایــن زمینــه وظایــف خــود را ب

ــد. ــام دهن ــت انج جدی
الریجانــی اظهــار داشــت: آمریکایی هــا توجــه 
داشــته باشــند دولــت را موظــف کردیــم 
ــا  ــاره تحریم ه ــکا درب ــت آمری ــه دول چنانچ
ــام  ــف برج ــه مخال ــد ک ــام ده ــی انج کارهای
ــه  ــد هــم در زمین ــاده ۱۰ بای ــق م باشــد، مطاب
اتمــی و ســایر امــور اقــدام متقابــل انجــام و 

ــد. ــه ده ــس ارائ ــه مجل ــزارش آن را ب گ
 الزامات مقابله

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی دیــروز 
در جریــان بررســی جزئیــات طــرح »مقابلــه 
تروریســتی  و  ماجراجویانــه  اقدامــات  بــا 
وزارتخانه هــای  منطقــه«،  در  آمریــکا 
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــه«، »دف »خارج
و  »ســپاه«  و  »اطالعــات«  و   مســلح« 
»ارتــش« را موظــف بــه تهیــه برنامــه راهبــرد 
ــد. ــکا کردن ــدات آمری ــا تهدی ــه ب جامــع مقابل
شــد  موظــف  قضائیــه  قــوه  همچنیــن   
اشــخاص  دارایی هــای  و  امــوال  کلیــه 
منــدرج در فهرســت تحریــم تهیه شــده را 
ــف  ــران توقی ــت ای ــت صالحی ــرو تح  در قلم

کند.

 طرح هوشمند
ــت:  ــروز گف ــم دی ــی ه ــاس عراقچ ــید عب س
ــه و  ــات ماجراجویان ــا اقدام ــه ب طــرح »مقابل
ــکا در منطقــه« هوشــمندانه  تروریســتی آمری

اســت.

ــه  ــت ک ــمندانه دانس ــرح را هوش ــن ط وی ای
ــر را  ــای دیگ ــه طرف ه ــی ب ــازه بهانه جوی اج

نمی دهــد.
معــاون حقوقــی و امــور بین الملــل وزیــر 
امــور خارجــه گفــت: طــرح »مقابلــه بــا 
اقدامــات ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا 
و  متناســب  بســیار  پاســخ  منطقــه«  در 

هوشــمندانه و خردمندانــه بــه خباثــت آمریــکا 
ــوری اســالمی  ــه جمه و خصومت هــای آن علی

ــت. ــران اس ای
رئیــس ســتاد اجــرای برجــام گفــت: ایــن 
طــرح در حقیقــت بخشــی از اقداماتــی اســت 
ــرای  ــر اجــرای برجــام ب ــت نظــارت ب ــه هیئ ک
ــی  ــکا پیش بین ــره آمری ــرح کنگ ــا ط ــه ب مقابل

ــت. ــرده اس ک
ایــن طــرح از قانونــی کــه کنگــره آمریــکا 

اســت. قوی تــر  بســیار  تصویــب کــرده، 
 جلسات فوق العاده

پیش تــر »کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی« مجلــس در جلســه ۷ مــرداد کلیــات 
ــه و  ــات ماجراجویان ــا اقدام ــه ب ــرح »مقابل ط
ــه   ــه« و در جلس ــکا در منطق ــتی آمری تروریس
۱۸ مــرداد جزئیــات آن را تصویــب کــرده بودند.

ســخنگوی  نقوی حســینی،  حســین  ســید 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس، پیــش از تصویــب کلیــات طــرح 
ــاده  ــن کمیســیون ۵ جلســه فوق الع ــت: ای گف
ــرح  ــی ط ــرای بررس ــس ب ــالت مجل در تعطی
و  ماجراجویانــه  اقدامــات  بــا  »مقابلــه 
ــرد.  ــزار ک ــه« برگ ــکا در منطق ــتی آمری تروریس

میــزان

کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه 
با 240 رأی موافق در مجلس تصویب شد

یک صدا علیه آمریکا 

ادامه از صفحه اول

ــر  ــارات اخی ــه اظه ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س  رئی
ترامــپ دربــاره پایبنــد نبــودن ایــران بــه برجــام واکنــش 

ــان داد.  نش
 علی اکبــر صالحــی، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ســازمان انــرژی اتمــی، در حاشــیه جلســه هئیــت دولــت 
دربــاره مهم تریــن اولویــت ایــن ســازمان در دوره جدیــد 
ــردن  ــش ب ــا پی ــت م ــن اولوی ــت: مهم تری ــار داش اظه
فعالیت هــای هســته ای بــا قــدرت و قــوت در همــه 

ابعــاد اســت.
بــا همــکاری  نیــروگاه  دو  افــزود: کار ســاخت   وی 
ــث  ــد مباح ــی رود. ۹۵ درص ــش م ــوب پی ــا خ روس ه
مالــی بیمارســتان هســته ای نیــز جلــو رفتــه اســت. ایــن 

ــت. ــی اس ــروژه بزرگ ــروژه ، پ پ

صالحــی گفــت: فعالیت هــای زیــادی در حــوزه تحقیــق و 
توســعه در حــال انجــام اســت. توســعه ســانتریفیوژهای 
انجــام  حــال  در  نیــز  رادیو داروهــا  و  جدیــد  نســل 
ــا  ــوزه رادیوداروه ــورو در ح ــون ی ــدود 6۰ میلی ــت. ح اس
اســت.  شــده  آغــاز  آن  اقدامــات  و  ســرمایه گذاری 
ــده  ــال آین ــد س ــرف چن ــروژه ظ ــن پ ــرداری از ای بهره ب
ــودارو  ــده رادی ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه عن کشــور  را ب
در غــرب آســیا مطــرح می کنــد و باعــث می شــود طــی 

ــا صــادرات داشــته باشــیم. ــام دنی ــه تم آن ب
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در واکنــش بــه اظهــارات 
اخیــر ترامــپ دربــاره پایبنــد نبــودن ایــران بــه برجــام نیــز 
ــم  ــدار در توه ــک مق ــپ ی ــای ترام ــرم آق ــه نظ ــت: ب گف

ــد. تســنیم ــی می کن زندگ

حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی 
روز یکشــنبه و در آخریــن جلســه هیئــت وزیــران 
کابینــه یازدهــم گفــت: توفیقــات دولــت یازدهــم 
در ارائــه خدمــات بــه مــردم در ســایه لطــف 
و محبــت خداونــد، توجهــات حضــرت ولــی 
ــور حضــرت  ــد من ــور از مرق عصر)عــج(، تابــش ن
ــای  ــردم و حمایت ه ثامن الحجــج)ع(، حضــور م
مقــام معظــم رهبــری بــوده کــه امــروز توانســتیم 
ــان  ــه پای ــا ب ــن راه ســخت را در گام اول، تقریب ای

ــانیم. برس
 روحانــی بــا اشــاره بــه شــرایط کشــور در روزهــای 
ــت:  ــم گف ــت یازده ــه کار دول ــروع ب ــی ش ابتدای
ذخایــر اســتراتژیک و خزانــه کشــور و نیــز تالطــم 
ــت و  ــامانی داش ــاع نابس ــازار اوض ــا در ب قیمت ه

ــی  ــی و راحت ــا روح، زندگ ــورم افسارگســیخته ب ت
مــردم بــازی می کــرد و شــاهد رشــد منفــی 

ــم.  ــاد بودی ــدی در اقتص ــدود ۷ درص ح
ــه شــور و نشــاط مــردم در  ــا اشــاره ب  روحانــی ب
ــات ۲۹ اردیبهشــت  ــه انتخاب هفته هــای منتهــی ب
گفــت: تصــور نمی کنــم در هیــچ کشــوری مــردم 
در  و  بیاینــد  خیابان هــا  بــه  آزادانــه  این طــور 
اجتماعــات حــرف و نظرشــان را صریــح و بــا 

ــد. ــالم کنن ــد اع صــدای بلن
رئیس جمهــور ادامــه داد: بــا وجــود نظــرات، 
شــیوه ها، اندیشــه ها و جناح هــای مختلــف در 

صحنــه انتخابــات، حتــی یــک برخــورد فیزیکــی 
و حادثــه صــورت نگرفــت و حتــی بعضــی اوقــات 
ــرام  ــم احت ــه ه ــه ب ــا هم ــود؛ ام ــد ب ــعارها تن ش
ــرای  ــی ب ــیار بزرگ ــار بس ــن افتخ ــتند و ای گذاش

ــت. ماس
 روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه رئیس جمهــور 
آمریــکا، مخالفــان و آن هایــی هــم کــه ضــد 
جمهــوری اســالمی ایــران هســتند، بــا عصبانیــت 
ــکا  ــخ آمری ــق تاری ــن تواف ــق را بدتری ــن تواف ای
می داننــد و می گوینــد ایــران ســر بقیــه کاله 
ــت  ــم درس ــرف ه ــن ح ــه ای ــه البت ــته ک گذاش

نیســت، افــزود: آنچــه در برجــام اهمیــت داشــته 
و دارد موضــوع تفاهــم و بــرد – بــرد بــوده و هرگــز 

ــت. ــوده اس ــرح نب ــت مط ــرد – باخ ب
رئیس جمهــور ادامــه داد : قطعــا برجــام بــه نفــع 
ــت و  ــوده و هس ــان ب ــه و کل جه ــور، منطق کش
هــر کــس بخواهــد بــه برجــام صدمــه بزنــد، بــه 

ــه زده اســت. خــودش و کشــورش صدم
ــا  ــه دنی ــی هم ــرد: در دوران ــح ک ــی تصری  روحان
ــد  ــری می کردن ــران موضع گی ــات ای ــه اقدام علی
و آن را خــالف می دانســتند؛ امــا امــروز اگــر 
آمریــکا بخواهــد علیــه برجــام بایســتد، همــه دنیا 

روبــه روی آمریــکا می ایســتند.
دولــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
یازدهــم در عمــل بــه وعده هــای خــود در راســتای 
ــاد،  ــات اقتص ــر »نج ــی ب ــعارش مبن ــق ش تحق
ــالق«،  ــاء اخ ــان و احی ــا جه ــازنده ب ــل س تعام
ــای  ــردم، گام ه ــداکاری م ــور و ف ــک، حض ــا کم ب
ــروز  ــت: ام ــی برداشــته اســت، گف خــوب و مهم
ــتیم؛  ــاد هس ــش در اقتص ــاهد آرام ــور ش در کش
هرچنــد مشــکل اقتصــادی همچنــان وجــود دارد، 
امــا در مقایســه بــا ۴ ســال پیــش، امــروز شــاهد 
آرامــش در اقتصــاد، تــورم و رشــد قابــل قبــول و 
تحــرک اقتصــادی هســتیم کــه بــا گذشــته قابــل 
مقایســه نیســت. پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 

جمهــوری

 دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی، در نشســت علنی روز گذشــته مجلس شــورای 
ــه  ــت: در هفت ــتور گف ــش از دس ــق پی ــالمی، در نط اس
گذشــته دو حادثــه تکان دهنــده رخ داد کــه قلــوب ملــت 
ــه شــهادت اســتوانه  ــرد؛ حادث اســالمی را جریحــه دار ک
پایــداری شــهید حججــی کــه در میــدان مجاهــدت 
ــا صالبــت و اســتواری  درس فــداکاری در راه هــدف را ب
بــه جهــان امــروز ارائــه کــرد. به راســتی شــاگرد راســتین 
مکتــب حســینی بــود و هنگامــه ای عاشــورایی را نشــان 
داد و عیــان کــرد کــه مصــاف امــروز بــا تروریســت ها بــار 

ــان اســت. دیگــر مصــاف حســینیان و یزیدی
ــه  ــه داد: حادث ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
در  تروریســتی  بــزرگ  جنایــت  دیگــر  تأســف بار 

ــلمانان زن و  ــر از مس ــا نف ــه صده ــود ک ــتان ب افغانس
ــون  ــاک و خ ــه خ ــودک را ب ــوان و ک ــر و ج ــرد و پی م
ــه در ســوریه  ــدی ک ــان تروریســت های یزی کشــید. هم
بــا شــنیع ترین روش هــا حججــی عزیــز را بــه شــهادت 
رســاندند، در افغانســتان نیــز جنایــت هولناکــی را رقــم 
زدنــد. این هــا نمونه هایــی از دســتاوردهای تکفیــری 

ــت. اس
ــگ ۳۳ روزه  ــه در جن ــور ک ــرد: همان ط ــح ک وی تصری
حــزب هللا قهرمــان کمــر رژیــم صهیونیســتی را شکســت، 
حججی هــای غیرتمنــد و قهرمــان نیــز آخریــن بقایــای 
و  صهیونیســت ها  و  آمریــکا  بــه  را  تروریســت ها 
ــد.  ــل می دهن ــان تحوی ــه ای آن ــانده های منطق دست نش

ــه ملــت خان

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

ترامپ در توهم زندگی می کند 

روحانی در آخرین جلسه کابینه یازدهم:

مشکل اقتصادی همچنان وجود دارد 

رئیس مجلس شورای اسالمی:

شهید حججی، شاگرد راستین مکتب حسینی بود

وزیر پیشنهادی دفاع:
نیروهای مسلح »انتقام سختی« 

از داعش خواهند گرفت 
وزیــر پیشــنهادی دفــاع گفــت: نیروهــای مســلح 
 بــرای گرفتــن انتقــام خــون شــهید حججــی 
و همــه شــهیدان تــرور، هم قســم شــدند و انتقــام 
ســختی از تروریســت های داعــش خواهنــد گرفــت. 
امیــر ســرتیپ حاتمــی کــه از ســوی رئیس جمهــور 
بــه  عنــوان گزینــه وزیــر دفــاع در دولــت دوازدهــم 
بــه مجلــس شــورای اســالمی معرفــی شــده، طی 
ســخنانی در جمــع معاونــان و مدیــران ارشــد ایــن 

وزارتخانــه بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش و جایــگاه 
ــی،  ــت مل ــدار و امنی ــت اقت ــاع در تقوی وزارت دف
ایجــاد بازدارندگــی و پشــتیبانی مؤثــر از نیروهــای 
ــن و  ــم دی ــت و حری ــاع از مل ــرای دف ــلح ب مس
میهــن تصریــح کــرد: وزارت دفــاع در چهــار ســال 
ــرادر  ــه ب ــادی و عالمان ــت جه ــا مدیری ــته ب گذش
عزیــز ســردار دکتــر حســین دهقــان و همــکاری، 
همدلــی، مشــارکت فعــال و تــالش جهــادی همــه 
ــاهد  ــع، ش ــکالت و موان ــود مش ــا وج ــکاران ب هم
پیشــرفت های افتخارآمیــزی در همــه حوزه هــا 

بــوده اســت.
ــق  ــرای تحق ــه ب ــالش همه جانب ــی ت ــر حاتم امی

ــای  ــوا، راهبرده ــم کل ق ــی معظ ــر فرمانده تدابی
دولــت دوازدهــم و اهــداف ســند چشــم انداز 
توســعه بــا اجــرای دقیــق برنامــه ۵ ســاله ششــم 
ــزود:  ــرد و اف ــر ک ــود ذک ــای خ ــّم برنامه ه را از اه
هوایــی،  موشــکی،  تــوان  روزافــزون  تقویــت 
ــزات  ــی و روزآمدســازی تجهی ــی و رزم زمین دریای
مــورد نیــاز نیروهــای مســلح متناســب بــا شــرایط 
ــاع در  ــردی وزارت دف ــای راهب ــد از اولویت ه تهدی

ــت. ــد اس دوره جدی
در  همان گونــه کــه  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
دولــت یازدهــم رشــد کیفــی و کمــی در زمینه هــای 
ــوده  ــوس ب ــهود و ملم ــی مش ــه  خوب ــف ب مختل

ــز  ــده نی ــد در دوره آین ــن رون ــی ای ــل اله ــه  فض ب
ــداوم  ــتری ت ــتاب بیش ــت و ش ــدرت، صالب ــا ق ب

ــت. ــد یاف خواه
ــت  ــه جنای ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی ــر حاتم امی
ــهید  ــاندن ش ــهادت رس ــه ش ــش در ب ــر داع اخی
ــک و تســلیت  ــا عــرض تبری محســن حججــی ب
شــهید  ایــن  داغــدار  و  مکــرم  خانــواده  بــه 
ــرای  ــلح ب ــای مس ــرد: نیروه ــد ک ــام تأکی واالمق
گرفتــن انتقــام خــون ایــن شــهید بزرگــوار و همــه 
شــهیدان تــرور هم قســم شــدند و انتقــام ســختی 
از تروریســت های داعــش، ایــن مــزدوران آمریــکا 
ــت. دانشــجو ــد گرف ــم صهیونیســتی خواهن و رژی

امنیت
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،،
نمایندگان مجلس شــورای اســامی 
امــروز بــا رأی قاطــع بــا تصویــب طرح 
»مقابلــه بــا اقدامــات ماجراجویانــه 
و تروریســتی آمریــکا در منطقــه« 

موافقــت کردنــد 

 حکم معاونان جدید روحانی
 صادر شد 

روز گذشــته حســن روحانــی طــی احــکام جداگانــه ای، 
ــور  ــاون رئیس جمه ــوان »مع ــه عن ــری را ب عیســی کالنت

حفاظــت  ســازمان  رئیــس  و 
محیــط زیســت« و علی اصغــر 
عنــوان  بــه  را  مونســان 
و  رئیس جمهــور  »معــاون 
میــراث  ســازمان  رئیــس 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
منصــوب  گردشــگری«   و 

کرد.
متــن احــکام رئیــس جمهــور بــه 

شــرح زیــر اســت:
»بسم هللا الرحمن الرحیم 

جناب آقای دکتر 
عیسی کالنتری

ــون  ــارم قان ــت و چه ــد و بیس ــل یکص ــتناد اص ــه اس  ب
تجربیــات  و  تعهــد  مراتــب  بــه  نظــر  و  اساســی 
جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان »معــاون 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط  و  رئیس جمهــور 

می شــوید. منصــوب  زیســت« 
ــت شــریف  ــه کشــور و مل ــت ب ــق شــما را در خدم توفی
ــی و  ــداری، اعتدال گرای ــول قانونم ــت اص ــا رعای ــران ب ای

منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد از خداونــد بــزرگ 
ــم.  ــألت می نمای مس

حسن روحانی
اســالمی  رئیــس  جمهــوری 

ایــران«
»بسم هللا الرحمن الرحیم 

جناب آقای مهندس 
علی اصغر مونسان

یکصــد  اصــل  اســتناد  بــه   
قانــون  چهــارم  و  بیســت  و 
مراتــب  بــه  نظــر  و  اساســی 
تعهــد و تجربیــات جنابعالــی بــه 
ــوان  ــه عن ــم ب ــن حک موجــب ای
»معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
 فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری« منصــوب 

می شوید.
ــت شــریف  ــه کشــور و مل ــت ب ــق شــما را در خدم توفی
ــی و  ــداری، اعتدال گرای ــول قانونم ــت اص ــا رعای ــران ب ای
منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد از خداونــد بــزرگ 

ــم.  ــألت می نمای مس
حسن روحانی

رئیس  جمهوری اسالمی ایران«

مجیــد آقابابایــی، دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن، دربــاره 
جزئیــات جلســه دیــروز وزارت کشــور بــا هیئــت عراقــی بــه 

ــن  ــم اربعی ــزاری مراس ــور برگ منظ
ــر  ــب وزی ــت: شنبه ش ــار داش اظه
کشــور عــراق بــه تهــران ســفر 
ــه ای  ــی جلس ــنبه ط ــرد و یکش ک
بــا حضــور وزیــر کشــور، یادداشــت 
تفاهــم برگــزاری اربعیــن در ســال 

ــید. ــا رس ــه امض ــاری ب ج
ــا  ــن ب ــزی اربعی ــتاد مرک ــر س دبی
ــای  ــن محوره ــه مهم تری ــاره ب اش
برگــزاری  تفاهــم  یادداشــت 
ــاس  ــر اس ــد:  ب ــادآور ش ــن ی اربعی

تفاهــم انجام شــده صــدور ویــزا از یازدهــم شــهریور در 
ــواز و کرمانشــاه  ــراق در مشــهد، اه ســفارت و کنســولگری ع
آغــاز می شــود و بــر اســاس توافقــی کــه بــا ۱۲ دفتــر ســفارت 
عــراق داشــتیم، از دوم مهرمــاه هــم رونــد صــدور ویــزا شــروع 
ــل  ــال های قب ــبت س ــه نس ــوع ب ــن موض ــد؛ ای ــد ش خواه
ــد  ــر می رس ــه نظ ــته و ب ــه ای داش ــایان مالحظ ــرفت ش پیش
ــته  ــود نداش ــزا وج ــدور وی ــرای ص ــی ب ــکل خاص ــچ مش هی

ــد. باش
وی دربــاره فعال ســازی مســیر تــردد زائــران اربعیــن یــادآور 

شــد: دو کشــور عالقه منــد بــه فعــال شــدن مــرز خســروی در 
روزهــای اربعیــن هســتند؛ ایــن مــرز تعطیــل نیســت، فقــط 
غیرفعــال اســت و تــردد بــه صــورت 

محــدود در آن انجــام می شــود.
اربعیــن  مرکــزی  ســتاد  دبیــر 
ــا  ــال ب ــر ح ــه ه ــرد: ب ــح ک تصری
اتفاقــات  و  حــوادث  بــه  توجــه 
خوبــی کــه در خــاک عــراق از لحــاظ 
امنیتــی و مبــارزه بــا تروریســم 
ــرار اســت اقــدام  ــه، ق صــورت گرفت
مشــترکی انجــام شــود تــا حداکثــر 
بتوانیــم مــرز خســروی را بــرای 
تــردد زائــران اربعیــن بازگشــایی 
ــیر ورود  ــن مس ــروی، نزدیک تری ــرز خس ــه م ــرا ک ــم؛ چ کنی

بــه بغــداد، نجــف و کربالســت.
ــت  ــه در یادداش ــی ک ــرد: موضوعات ــان ک ــی خاطرنش آقابابای
ــور،  ــکاری دو کش ــی هم ــث اجرای ــود دارد، مباح ــم وج تفاه
نحــوه تــردد زائــران و ســایر موضوعــات نیازمنــد توافق اســت.

ــد  ــو روادی ــت: لغ ــار داش ــن اظه ــزی اربعی ــتاد مرک ــر س دبی
ــد از  ــرکت می کنن ــن ش ــم اربعی ــه در مراس ــی ک ــرای زائران ب
ســوی وزارت امــور خارجــه پیگیــری می شــود. باشــگاه 

خبرنــگاران

دبیر ستاد مرکزی اربعین مطرح کرد:

بررسی لغو روادید مراسم اربعین  



کوتاه اخبار 
مصرف برق باز هم افزایش یافت

ــگاوات  ــزار و ۱۶۲ م ــه ۵۳ ه ــرق ب ــرف ب ــک مص پی
رســید کــه نســبت بــه روز جمعــه ۶ هــزار و ۶۰۰ 

مــگاوات افزایــش داشــت. 
ــی  ــر اندک ــای اخی ــر می رســد در روزه ــه نظ ــه ب گرچ
ــا  ــده ام ــر ش ــور خنک ت ــاط کش ــی از نق ــوای بعض ه
ــاال بــودن میــزان  ــر ب مصــرف بــرق همچنــان گــواه ب
ــور  ــی در کش ــایل سرمایش ــتفاده از وس ــا و اس گرم

اســت. 
ــنبه و  ــع در روز ش ــرق صنای ــرف ب ــه مص ــی ب نگاه
مقایســه آن بــا روز جمعــه نشــان می دهــد کــه تنهــا 
ــش  ــه افزای ــوط ب ــی مرب ــار مصرف ــگاوات از ب ۳۰۰ م
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــع ب ــش صنای در بخ
ــا  ــه ب ــنبه در مقایس ــا در روز ش ــت تنه ــوان گف می ت
روز جمعــه مصــرف بــرق در بخــش غیرمولــد کشــور 
حــدود ۶ هــزار و ۳۰۰ مــگاوات افزایــش داشــته 

ــت.  اس
ــر  ــش ه ــد افزای ــرق معتقدن ــت ب ــان صنع کارشناس
۱۰۰۰ مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور بیش از 
۲۰۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه بــر ایــن صنعــت تحمیــل 
ــرای  ــاالنه ب ــور س ــم کش ــه می دانی ــد و چنانک می کن
جبــران میــزان مصــرف خــود نیازمنــد افزایــش ۵ تــا 

۶ درصــدی ظرفیــت تولیــد نیروگاهــی اســت.
ــار ســال   برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت کــه در چه
گذشــته حــدود ۸۰۰۰ مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــدی 
ــی  ــزوده شــده اســت؛ ظرفیت نیروگاه هــای کشــور اف
ــا احتســاب هزینه هــای توزیــع و انتقــال بــرق  کــه ب
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از ۲۰ ه نیروگاهــی بی
ــن در  ــت؛ ای ــته اس ــر داش ــه در ب ــرو هزین وزارت نی
حالــی اســت کــه بودجــه وزارت نیــرو در چهــار ســال 
ــوده اســت.  گذشــته بســیار کمتــر از ایــن میــزان ب

بــه عبارتــی دیگــر در ۴ ســال گذشــته بــرای پوشــش 
میــزان افزایــش مصــرف بــرق کشــور به ویــژه در 
ــه  ــدازه کل بودج ــه ان ــه ای ب ــتان، بودج ــک تابس پی
عمرانــی کشــور در ســال گذشــته هزینــه شــده اســت؛ 
ــتابنده  ــد ش ــخگوی رش ــاب پاس ــن حس ــا ای ــا ب ام

ــت. وزارت نیــرو ــرف نیس ــزان مص می

 گوشی جدید هواوی 
وارد بازار ایران شد

قیمــت گوشــی هــواوی نــوا ۲ پــاس در بــازار ایــران 
مشــخص شــد. 

Plus ۲ Nova یکــی از باارزش تریــن و زیباتریــن 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــواوی اس ــان رده ه ــوالت می محص
ــازار شــده اســت. در جریــان برگــزاری یــک  ــه ب روان
ــل پارســیان آزادی،  ــش هت مراســم در ســالن همای
ــه صــورت رســمی  ــوا ۲ پــاس در ایــران ب هــواوی ن

معرفــی شــد. 
بــا گذشــت کمتــر از دو روز اکنــون شــاهد بــه فــروش 
رســیدن محصــول در بازارهــای کشــورمان هســتیم. 
اگرچــه گوشــی نــوا ۲ پــاس هــواوی از نظــر طراحــی 
و حتــی مشــخصات ســخت افزاری دســت کمــی از 
پرچــم داران ایــن شــرکت نــدارد، امــا بــا قیمتــی بــه 

مراتــب کمتــر از آن هــا بــه فــروش می رســد. 
در حــال حاضــر قیمــت گوشــی هــواوی نــوا ۲ پــاس 
ــه  ــت ک ــان اس ــدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ توم ــورمان ح در کش
ممکــن اســت در فروشــگاه های مختلــف بــا اندکــی 
تفــاوت قیمــت بــه فــروش برســد. مشــکی، طایــی 
و آبــی گزینه هــای رنــگ اصلــی ایــن محصــول 

هســتند. گجــت نیــوز

کوتاه از اقتصاد
ابهام در پروژه قطار سریع السیر 

تهران- اصفهان
معــاون هماهنگــی و نظــارت معــاون اول رئیس جمهــور 
ــدن  ــف نش ــن تکلی ــدی از تعیی ــه آخون ــه ای ب در نام
بســیاری از ایــرادات اساســی مطرح شــده دربــاره 
ــاد  ــان انتق ــران ـ اصفه ــیر ته ــار سریع الس ــروژه قط پ

کــرد. 
رضــا ویســه، معــاون هماهنگــی و نظــارت معــاون اول 
ــخ ۹  ــدی در تاری ــه آخون ــه ای ب ــور، در نام رئیس جمه
ــروژه قطــار  ــف نشــدن پ ــن تکلی ــه تعیی ــرداد ۹۶ ب م
سریع الســیر تهــران ـ قــم ـ اصفهــان اعتــراض کــرد. 
ــی  ــان طوالن ــه گذشــت زم ــا اشــاره ب ــه ب ــن نام در ای
ــرای  ــه ب ــادی ک ــای زی ــروژه و تاش ه ــرای پ از اج
ــن  ــا ای ــت: ب ــده اس ــده، آم ــس آن ش ــن فاینان تأمی
ــه  ــتفاده از برنام ــا اس ــرح ب ــن ط ــرای ای ــال اج ح

زمان بنــدی مشــخص بــا ابهــام روبه روســت. 
ویســه بــا انتقــاد از مرتفــع نشــدن بعضــی از ایــرادات 
ــه طــرح، آورده: تکمیــل نشــدن  اساســی واردشــده ب
مهندســی و نقشــه طــرح و تغییــرات مکــرر در ابعــاد 
آن، اختــاف نظــر میــان دســتگاه های دخیــل در 
پــروژه در مســائل اجرایــی طــرح ماننــد تعــداد 
ایســتگاه ها و جانمایــی آن هــا و ســرعت قطــار، 
مشــخص نبــودن نحــوه عبــور پــروژه از دریاچــه 
ــن  ــت محیطی در ای ــه زیس ــتن تأییدی ــک و نداش نم
ــار  ــن اعتب ــوه تأمی ــودن نح ــخص نب ــوص، مش خص
ــبب  ــر س ــوارد دیگ ــس و م ــر فاینان ــازاد ب ــروژه، م پ
می شــود تــا در صورتــی کــه تعییــن تکلیــف نشــوند، 
پیامدهــای غیــر قابــل دفاعــی بــرای دولــت و وزارت 

ــد. مهــر ــود بیای ــه وج ــازی ب راه و شهرس

 ایران از کمپانی ایرباس 
بالگرد می خرد

ــد  ــد ۴۸ فرون ــرای خری ــو ب ــران در حــال گفت وگ ای
بالگــرد تولیــدی شــرکت ایربــاس اســت. ایــن 
بالگردهــا از نــوع غیرنظامــی اســت کــه جهــت 
اســتفاده در خدمات رســانی امــدادی و پزشــکی در 

ــد.  ــد ش ــتفاده خواه ــراری اس ــع اضط مواق
برداشــتن  و  هســته ای  توافــق  از  پــس  ایــران 
تحریم هــا موفــق شــد قــرارداد دریافــت ۲۰۰ فرونــد 
ــی  ــرکت های غرب ــا ش ــافربری را ب ــای مس هواپیم

ــا ــاند. ایرن ــا برس ــه امض ب

 صادرات خرمای ایران 
به ۷۲ کشور

آمــار گمــرک حاکــی از آن اســت کــه ایــران در چهــار 
ماهــه نخســت ســال جــاری حــدود ۸۰ میلیــون دالر 
از انــواع خرمــا را بــه ۷۲ کشــور جهــان صــادر کــرده 

 . ست ا
بــر اســاس آمــار مقدماتــی گمــرک جمهــوری 
ــه  ــار ماه ــی چه ــارت خارج ــران از تج ــامی ای اس
نخســت ســال جــاری ایــران، در ایــن مــدت بیــش 
ــه ارزش حــدود ۸۰  ــواع خرمــا ب ــن ان از ۷۸ هــزار ت

ــت.  ــده اس ــادر ش ــران ص ــون دالر از ای میلی
کشــور پاکســتان بــا خریــد ۱۱ میلیــون و ۴۶۲ 
ــن  ــه بزرگ تری ــل ب ــران، تبدی ــا از ای ــزار دالر خرم ه
ــده و  ــدت ش ــن م ــران در ای ــای ای ــتری خرم مش
ــرار دارد  ــه دوم ق ــن کشــور، عــراق در رتب پــس از ای
کــه ۱۱ میلیــون و ۸۹ هــزار دالر خرمــای ایرانــی را از 

ــت.  ــرده اس ــداری ک ــران خری تاج
ــی، کشــور  ــای ایران ــزرگ خرم ســومین مشــتری ب
ــدت توانســته ۱۰  ــن م ــران در ای ــه ای ــد اســت ک هن
ــای خــود را  ــواع خرم ــزار دالر از ان ــون و ۹۹۰ ه میلی

ــد. اقتصــاد آنالیــن ــور بفروش ــن کش ــه ای ب

مدیــر عامــل بانــک رفــاه کارگــران 
ــن  ــران ای ــان و مدی ــراه معاون ــه هم ب
بانــک، طــی بازدیــد از خطــوط تولیــد 
ــه،  ــوالد مبارک ــعه  ف ــای توس و طرح ه
ــر  ــا مدی ــو ب ــدار و گفت وگ ــن دی ضم
ــوالد  ــرکت، از ف ــان ش ــل و معاون عام
ــن  ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــه ب مبارک
ــک  ــن شــرکای تجــاری بان و مهم تری
ــرد:  ــح ک ــاد و تصری ــران ی ــاه کارگ رف
نقــش ایــن شــرکت بــه لحــاظ تأثیــر 
بــر میــزان تولیــد فــوالد و ایفــای 
ــد توســعه   نقــش اســتراتژیک در رون
صنعتی کشــور بســیار مهم و ارزشــمند                                                

اســت. 
محمدعلــی ســهمانی هــدف از حضــور 
ــترش  ــراه را گس ــروه هم ــود و کارگ خ
راهکارهــای همــکاری بانــک رفــاه بــا 
ــای  ــه در حوزه ه ــوالد مبارک شــرکت ف
مختلــف بانکــی و ارائــه  تســهیات 
ــرد  ــام ک ــه اع ــوالد مبارک ــروه ف ــه گ ب
ــت  ــندی از فرص ــراز خرس ــن اب و ضم
بازدیــد از ایــن شــرکت، بــا بیــان اینکه 
حمایــت از تولیــد داخلــی، اشــتغال و 
ــن  ــور مهم تری ــادرات مح ــعه  ص توس
ــرم در ســال  ــت محت برنامه هــای دول
ــاه  ــک رف ــرد: بان ــار ک ــت، اظه ۹۶ اس
کارگــران حمایــت مالــی و پشــتیبانی 
از تولیــد داخلــی، حفــظ و ایجــاد 
صادرات محــور  تولیــد  و  اشــتغال 
برنامه هــای  رأس  در  را  ارزآور  و 
اصلــی ســال جــاری خــود قــرار داده 
کــه فــوالد مبارکــه نمونــه  بــارز و 
ــن                              ــرای ای مصــداق بســیار مناســب ب

ــت. ــوع اس موض

فــوالد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــع  ــن صنای ــی از بزرگ تری ــه یک مبارک
ــم  ــیار مه ــتراتژیک، بس ــنگین، اس س
و  اصفهــان  اســتان  در  اساســی  و 
کشــور اســت و بــرای بانــک رفــاه 
نیــز شــریک تجــاری معتبــر و مهمــی 
ــش  ــاه پی ــک رف ــزود: بان ــت، اف اس
ــن  ــا ای ــی ب ــز همکاری های ــن نی از ای
اســت؛  داشــته  بــزرگ  مجموعــه  
ــز  ــر نی ــال حاض ــه در ح ــن اینک ضم
بــا  همکاری هــا  ایــن  امیدواریــم 
ــده ای  ــه، در آین ــرات صورت گرفت مذاک
ــود و  ــد ش ــه  جدی ــک وارد مرحل نزدی

ــد.  ــعه یاب توس

کــرد:  خاطرنشــان  ســهمانی 
بــا  می شــود  پیش بینــی 
توســعه   طرح هــای  از  بهره بــرداری 
فــوالد مبارکــه، ایــن شــرکت در ســال 
ــت بســیار درخشــان تر  ــاری وضعی ج

باشــد.  داشــته  پربازده تــری  و 
ــرد:  ــدواری ک ــراز امی ــان اب وی در پای
بانــک رفــاه بتوانــد بــا همــکاری فوالد 

مبارکــه در زمینــه  رشــد اقتصــادی، 
از  حمایــت  و  صــادرات  اشــتغال، 
نقــش فعال تــری  تولیــد داخلــی، 

ــد. ــته باش ــل داش ــه قب ــبت ب نس
 تولید ورق ساخت لوله های 
احیاء مستقیم فوالد چادرملو 

در فوالد مبارکه
پورمســتدام، کارشــناس  شــاهرخ   
متالــورژی شــرکت فــوالد مبارکــه، 
ــاخت  ــد ورق س ــر تولی ــام خب ــا اع ب
فــوالد  احیــاء مســتقیم  لوله هــای 
چادرملــو در فــوالد مبارکــه گفــت: 
بــا درخواســت شــرکت آتــی فلــز 
فــوالد مبارکــه  از شــرکت  شــهریار 
بــرای تأمیــن ورق هــای بــا گریــد 
فــروش،  واحدهــای  یادشــده، 
تولیــد،  روش هــای  و  متالــورژی 
نوردگــرم  و  فوالدســازی  نواحــی 
فــوالد مبارکــه بــا افــزودن حــدود 
۰/۵ درصــد مولیبــدن بــه ذوب کــه 
ســبب افزایــش اســتحکام در دمــای 
ــل  ــاد و افزایــش مقاومــت در مقاب زی
خوردگــی می شــود و همچنیــن بــا 
کنتــرل دقیــق دمــا در نــورد گــرم 
و  مناســب  ریزســاختار  کنتــرل  و 
خــواص مکانیکــی اســتاندارد، موفــق 
ــاز  ــورد نی ــن ورق م ــد و تأمی ــه تولی ب

ایــن شــرکت شــدند.
وی افــزود: ورق هــای تولیــدی بــا 
ــروه  ــتانداردهای ASTM و از زیرگ اس
ــدن  ــاژی حــاوی مولیب فوالدهــای آلی
ــار  ــت فش ــازن تح ــه در مخ ــت ک اس
حــرارت  بــه  مقــاوم  ســازه های  و 
میــزان  بــه  می شــود،  اســتفاده 

بــا ضخامــت ۱۲ و  ۱۳۶ تــن کاف 
ــزان ۲۴۰  ــر از می ــرض ۱۵۰۰ میلیمت ع
ــد  ــرکت، تولی ــاز آن ش ــورد نی ــن م ت
ورق هــای  شــد.  داده  تحویــل  و 
ــا  ــد ب ــه می توان ــوالد مبارک ــدی ف تولی
ــت  ــی رقاب ــابه خارج ــای مش نمونه ه
کنــد.در همیــن خصــوص ساســان 
هیئت مدیــره   رئیــس  شــهریاری، 
ــا  ــز ب ــهریار، نی ــز ش ــی فل ــرکت آت ش
مســاعدت های  از  نامــه ای  ارســال 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیریــت 
مشــترک  پــروژه   ایــن  اجــرای  در 

قدردانــی کــرد.
ــن،  ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی  وی ب
دانــش فنــی و تــوان تولیــد ایــن 
نــوع ورق در داخــل کشــور وجــود 
نداشــت و اکنــون بــا کســب ایــن 
صرفه جویــی  بــر  عــاوه  موفقیــت 
ــب  ــغ جال ــروج مبال ــادی از خ اقتص

توجــه ارز جلوگیــری شــده اســت، 
ــول  ــه محص ــا ک ــرد: ازآنج ــح ک تصری
مبارکــه  فــوالد  در  تولیدشــده 
کیفیــت باالیــی دارد و بــه خوبــی 
قابــل  انــواع مشــابه خارجــی   بــا 
مراحــل  تمامــی  اســت،  مقایســه 
ــتقیم  ــاء مس ــای احی ــاخت لوله ه س
بــرش،  ازجملــه  چادرملــو  فــوالد 
بــا  جوش پذیــری  و  فرم دهــی 
فلــز  آتــی  شــرکت  در  موفقیــت 

شــد. انجــام  شــهریار 
کارشــناس  پورمســتدام،  شــاهرخ 
متالــورژی شــرکت فــوالد مبارکــه، 
نواحــی  کارکنــان  همــکاری  از 
فوالدســازی، نــورد گــرم، معاونــت 
فــروش، شــرکت آتــی فلــز شــهریار و 
ــر  ــه ثم ــه در ب ــمت هایی ک ــایر قس س
رســیدن ایــن موفقیــت همــکاری 

قدردانــی کــرد. کردنــد، 

مدیر عامل بانک رفاه:

فوالد مبارکه، یکی از بهترین 
شرکای تجاری بانک رفاه است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: سیاســت دولــت دوازدهــم 
حمایــت از افزایــش رقــم و کاهــش نــرخ ســود تســهیات 

مســکن اســت. 
ــت از  ــا حمای ــت کان م ــرد: سیاس ــار ک ــان اظه ــد مظاهری حام
ــرخ پاییــن بهــره، افزایــش رقــم و نیــز طوالنــی شــدن مــدت  ن
بازپرداخــت تســهیات مســکن اســت. شــرط ایــن مســئله هــم 
ــای  ــود را از دارایی ه ــد خ ــی بتوان ــام بانک ــه نظ ــت ک ــن اس ای

ــد.  ســمی آزاد کن
وی افــزود: پیشــنهاد و دفــاع هــر روزه مــا در برابــر اقتصــاد کان 
ــدرت  ــردن ق ــاال ب ــت ب ــهیات در جه ــم تس ــه رق ــت ک ــن اس ای

ــد.  ــد متقاضیــان مســکن افزایــش پیــدا کن خری
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــازی در پاس ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
آیــا دولــت دوازدهــم در نظــر دارد نــرخ ســود تســهیات مســکن 

ــم  ــا فکــر می کنی ــه؛ م را از ۹.۵ درصــد کاهــش دهــد، گفــت: بل
متناســب بــا نــرخ ســود بانکــی کــه ان شــاءهللا کاهــش خواهــد 
یافــت، نــرخ بهــره تســهیات بانکــی هــم کاهــش پیــدا کنــد. 

مظاهریــان همچنیــن ســامانه امــاک و اســکان را در حــال 
طراحــی عنــوان و تصریــح کــرد: ســامانه امــاک و اســکان 
طراحــی شــده و نســخه »بتــا«ی ایــن ســامانه در دســترس قرار 
ــه آن وصــل شــوند.  ــج بانک هــا ب ــه تدری دارد؛ امــا الزم اســت ب
ــر  ــت: خب ــکن گف ــازار مس ــده ب ــی آین ــوص پیش بین وی درخص
خوشــی کــه می تــوان اعــام کــرد ایــن اســت کــه همچــون چهــار 
ســال گذشــته در یــک ســال آینــده نیــز افزایــش شــدید قیمــت 
ــول و  ــکن ح ــت مس ــد قیم ــرخ رش ــود و ن ــی نمی ش پیش بین
ــا  ــد ت ــک می کن ــئله کم ــن مس ــود. ای ــد ب ــورم خواه ــوش ت ح

ــازار حضــور یابنــد. ایســنا خریــداران واقعــی در ب

ــرای  ــی ب ــارت از رایزن ــدن و تج ــت، مع ــنهادی صنع ــر پیش وزی
افزایــش اختیــارات ســتاد اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد و گفــت: 

نــرخ ســود را بایــد بــرای تولیــد مناســب کنیــم. 
ــا فعــاالن اقتصــادی  ــدار ب محمــد شــریعتمداری در حاشــیه دی
در اتــاق بازرگانــی تهــران در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری گفــت: 
افزایــش اختیــارات ســتاد اقتصــاد مقاومتــی پیگیری می شــود. 
وزیــر پیشــنهادی صنعــت، معــدن و تجــارت در پاســخ بــه ســؤال 
ــر اینکــه اگــر قــرار اســت اختیــارات افزایــش  دیگــری مبنــی ب
یابــد، چــرا دولــت یازدهــم ســتاد تدابیــر ویــژه اقتصــادی را کــه 
ــر  ــزود: ســتاد تدابی ــرد، اف ــردی داشــت، منحــل ک ــن کارک چنی
ویــژه اقتصــادی، مســئولیت خاصــی در دوران تحریــم داشــت؛ 

ــم.  ــه ســر نمی بری ــم ب ــون در شــرایط تحری ــا اکن ام
وی افــزود: واگذاری هــا بایــد بــه نحــو درســت ادامــه یابــد و اگــر 

مشــکلی در واگذاری هــا بــه چشــم می خــورد، بایــد زمینــه ای را 
فراهــم کــرد کــه ایــن واگــذاری بــه مســیر درســت خــود برگــردد؛ 
ــدازه کافــی ســنگین اســت و  ــه ان ــت ب ــار تکلیــف دول ــون ب اکن

بنابرایــن هــدف ایــن نیســت کــه دولــت دوبــاره فربــه شــود. 
وزیــر پیشــنهادی صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: بایــد ســایر 
مســئولیت های اجرایــی و تصدیگــری دولــت نیــز واگــذار 
ــور  ــه ام ــت ک ــن اس ــم ای ــم ه ــت دوازده ــد دول ــده و تاکی ش
ــه نحــوی کــه پارلمــان  ــه بخــش غیردولتــی ســپرده شــود؛ ب ب
ــردد  ــود برگ ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــور ب ــی کش ــش خصوص  بخ
و در سیاســتگذاری بــه عنــوان مهم تریــن مشــاور در کنــار 
ــری و رأی  ــق تصمیم گی ــی ح ــه حت ــه ک ــد؛ آن گون ــت باش دول
هــم داشــته باشــد و بــر اجــرای فعالیت هــای اقتصــادی کشــور 

ــد. مهــر نظــارت کن

معاون وزیر راه و شهرسازی:

به فکر افزایش وام مسکن هستیم
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت:

افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود

6.6  ۱۸ درصد، افزایش واردات برنج24  درصد، نرخ سود 
مشارکت خودروسازان

درصد، رشد صدور کارت های اعتباری

واردات برنــج بیــش از ۶.۶ درصــد نســبت بــه ســال قبــل 
افزایــش پیــدا کــرده اســت.

وزارت  مرکــزی،  بانــک  میــان  صورت گرفتــه  توافــق  طبــق 
صنعــت و خودروســازان، نــرخ ســود مشــارکت خودروســازان 

بیــن 17 تــا 18 درصــد تعییــن شــد.

بــه  نســبت   9۶ خردادمــاه  در  اعتبــاری  کارت هــای  تعــداد 
اردیبهشــت ماه رشــد تعــدادی معــادل 24.۶4 درصــدی را 

کرده انــد. تجربــه 
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،،
کــرد:  امیــدواری  ابــراز  پایــان  در  وی 
بانــک رفــاه بتوانــد بــا همــکاری فــوالد 
مبارکــه در زمینــه  رشــد اقتصــادی، 
اشــتغال، صادرات و حمایت از تولید 
داخلــی، نقــش فعال تــری نســبت بــه 

قبــل داشــته باشــد

تولید ملی

تالش
شــرکت صنعتــی تــاش در ســال ۱۳۸۳ بــا هــدف تولیــد موتورســیکلت بــا 

کیفیــت در داخــل کشــور تأســیس شــد. 
ــای مناســب  ــدرن و تکنولوژی ه ــای م ــری روش ه هــدف شــرکت به کارگی
در تولیــد موتورســیکلت بــا کیفیــت و کاهــش قیمــت تمام شــده و در نهایــت 

رضایتمنــدی مشــتریان اســت. 
ــته  ــود توانس ــر خ ــاه عم ــان کوت ــی مدت زم ــاش در ط ــی ت ــرکت صنعت ش
بــا جــذب متخصصــان و افــراد باتجربــه در صنعــت موتورسیکلت ســازی و 
همچنیــن همــکاری و مشــارکت بــا شــرکت های مطــرح داخلــی و خارجــی، 
جایــگاه ویــژه ای را در میــان تولیدکننــدگان موتورســیکلت بــرای خــود ایجــاد 

کنــد. 
توســعه تولیــد در زمینه هــای مختلــف تولیــد انــواع موتورســیکلت بــا 
رویکــرد اســتفاده از آخریــن تکنولوژی هــای روز جهــت طراحــی و تولیــد بــا 
توجــه اکیــد بــر حفــظ کرامــت انســانی و حفــظ محیــط زیســت از اصــول 

مأموریــت شــرکت صنعتــی تــاش اســت. 
ــد در  ــن و کارآم ــای نوی ــری تکنولوژی ه ــد از: به کارگی ــول عبارتن ــن اص ای
ــدی  ــت رضایتمن ــده و درنهای ــت تمام ش ــش قیم ــور کاه ــه منظ ــد ب تولی
مشــتریان، توســعه منابــع انســانی خــاق، مبتکــر و وفــادار، افزایــش دانش 
فنــی و مهندســی، به کارگیــری روش هــای نویــن مدیریــت پــروژه، همــکاری 

ــی و خارجــی. ــا شــرکت های خوشــنام و مطــرح داخل و مشــارکت ب

ــی کاال  ــوارض جابه جای ــداری ع ــازمان راه ــس س ــتور رئی ــه دس ب
در جاده هــا از ابتــدای شــهریور 
۹۶ از ۳ بــه ۴ درصــد افزایــش 
ایــن  افزایــش  بــا  می یابــد. 
عــوارض جــاده ای کــه بــه حســاب 
درآمــدی ســازمان راهــداری واریــز 
ــاه  می شــود، گامــی هــر چنــد کوت
در  ریــل  ســهم  ارتقــای  بــرای 

ــد.  ــته ش ــل کاال برداش حم
طبــق بنــد »الــف« مــاده )۲۰( 

قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور، ضــروری اســت 
ــی کاال  ــوارض جابه جای ــار در جاده هــای کشــور،  ع از محــل حمــل ب
 اخــذ شــود. ایــن عــوارض بابــت حــق دسترســی بــه شــبکه جــاده ای 
اســت کــه بــه حســاب ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

ــود.  ــز می ش واری
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــس س ــه رئی ــق نام طب
نقــل  و  راهــداری و حمــل  ادارات کل  بــه  )داوود کشــاو رزیان( 
جــاده ای سراســر کشــور، عــوارض جــاده ای منــدرج در بارنامــه بایــد 
از تاریــخ یکــم شــهریورماه ۱۳۹۶ از ۳ درصــد بــه ۴ درصــد افزایــش 

یابــد. 
ــی  یکــی از درخواســت های همیشــگی سیســتم حمــل و نقــل ریل
کشــور بــرای افزایــش ســهم خــود از حمــل کاال )طبــق اهــداف ســند 
چشــم انداز(، اخــذ حــق دسترســی بــه شــبکه جــاده ای از سیســتم 

حمــل و نقــل عمومــی جــاده ای اســت. 
اگــر  طبــق اهــداف ســند چشــم  انداز، ارتقــای ســهم حمــل و نقــل 
ــه مســافر مدنظــر اســت، ضــروری  ــار و البت ــی ب ــی در جابه جای ریل

اســت مشــوق هایی بــرای اســتقبال بیشــتر صاحبــان کاال از سیســتم 
و  سیاســتگذار  ســوی  از  ریلــی، 

ــت اعمــال شــود.  حاکمی
ــی  ــرخ جابه جای ــر ن ــال حاض در ح
ــبت  ــاده ای نس ــتم ج کاال در سیس
بــه سیســتم ریلــی )بــه چنــد 
دلیــل کــه یکــی از ایــن دالیــل 
تفــاوت حــق دسترســی بــه شــبکه 
اســت( ارزان تــر اســت و بــه همین 
ــل  ــب مای ــان کاال اغل ــل صاحب دلی
هســتند کاالی خــود را بــا نــاوگان جــاده ای جابه جــا کننــد تــا نــرخ  
تمام شــده کاال کاهــش یابــد و همیــن امــر موجــب اســتقبال کمتــر 

ــل کاال شــده اســت.  ــرای حم ــی ب از سیســتم ریل
از ســوی دیگــر نــرخ پاییــن گازوئیــل در ایــران نســبت بــه قیمــت 
ــرای  فــوب خلیــج فــارس موجــب شــده حمــل و نقــل جــاده ای ب
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــته باش ــتری داش ــه بیش ــان کاال صرف صاحب
ــازی  ــرای نوس ــی ب ــم توجیه ــور ه ــوده کش ــی فرس ــاوگان کامیون ن
نداشــته باشــد. ایــن امــر در نهایــت بــه ارتقــای مصــرف ســوخت و 
افزایــش ســوانح رانندگــی می انجامــد کــه هم اکنــون شــاهد وقــوع 
ــی کاال  ــد جابه جای ــار مفی ــه آث ــی ب ــا نگاه ــتیم. ب ــاق هس ــن اتف ای
توســط سیســتم ریلــی نظیــر کاهــش مصــرف ســوخت )یک هفتــم 
جــاده ای(، ایمنــی ســیر و کاهــش ســوانح رانندگــی، کاهــش تولیــد 
هزینه هــای  کاهــش  و  صوتــی  زیســت محیطی،  آالینده هــای 
ــی  ــه توســعه ریل ــژه ای ب ــت توجــه وی ــت، ضــروری اســت دول دول
کشــور کــه همیشــه مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز هســت، 

داشــته باشــد. فــارس

آگهی ابالغ
با توجه به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به اطاع نامبرده زیر که پرونده ایشان به 

علت غیبت در این هیأت تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

نشر این آگهی به دفتر این هیأت واقع در اصفهان خیابان هزار جریب - ستاد مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره ۳، 

طبقه اول اتاق های ۲۰۹ یا ۲۱۰ مراجعه و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به 

دفتر این هیأت تسلیم نمایند؛ در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور رأی اقدام 

خواهد شد.

۱- خانم  هاله پورمحمد              فرزند: شهرام                شغل: پرستار

۲-خانم دکتر شادی بابازاده        فرزند: اردشیر                شغل: متخصص رادیوتراپی 

۳-آقای مهرداد خرازی              فرزند: محمدرحیم          شغل: کاردان اتاق عمل

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 افزایش نرخ کرایه کامیون  های جاده ای از شهریورماه

۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال 

  گرم طال 

۵,۱۵۴,۵۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال  

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۲۳۰,۵۰۰ ریال  

  سکه تمام بهار آزادی  

۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۸۹.۷

اونس جهانی طال 

۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

اونس جهانی طال 

م الف 73644



کوتاه از نصف جهان
فرماندار اصفهان مطرح کرد:
 اهمیت مشارکت مردمی 
در جهت سالمت جامعه 

ــی  ــروه تخصص ــن کارگ پنجمی
غذایــی  امنیــت  و  ســامت 
شــهر اصفهــان، روز گذشــته 
ــان  ــدار اصفه ــور فرمان ــا حض ب
وضعیــت  بررســی  دربــاره 
بهارســتان  شـــهر   پســـاب 
و سپاهــان شـــهر، تعییــــن 
تکلیــف کشــتارگاه های شــهرهای ورزنــه و هرنــد، ســند 
ــه گــزارش دســتگاه ها از پیوســت های ســامت  ــه و ارائ تغذی
ــه ایــن ســند و همچنیــن اصــاح الگــوی مصــرف، برگــزار  ب
شــد. احمــد رضوانــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار اصفهــان، 
ــامت  ــه س ــه ب ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن جلس در ای
ــد  ــه ســامت مــردم را بای مــردم خاطرنشــان کــرد: توجــه ب
در اولویــت قــرار داد و همــگان موظفنــد در ایــن راســتا 

برنامه ریــزی جامعــی داشــته باشــند.
ــامت  ــی در س ــارکت مردم ــزود: مش ــان اف ــدار اصفه فرمان
ــژه ای برخــوردار اســت و دســتگاه ها و  ــت وی ــه از اهمی جامع
نهادهــای دولتــی، خصوصــی و ســازمان های مردم نهــاد بایــد 
ــد. روابــط عمومــی  ــه بردارن ــن رابط ــری در ای ــای مؤث گام ه

فرمانــداری اصفهــان

برگزاری نخستین جشنواره ملی 
 نمایشنامه نویسی روح هللا 

در اصفهان
اســتان  خمینــی  امــام  آثــار  نشــر  و  تنظیــم  مؤسســه 
ــی  ــنواره مل ــتین جش ــا نخس ــت ت ــاش اس ــان در ت اصفه

کنــد. برگــزار  را  روح هللا  نمایشنامه نویســی 
ــج  ــا هــدف اشــاعه و تروی ــه ب ــن جشــنواره ک  شــرکت در ای
قلــم  اهــل   و گرامیداشــت  امــام خمینــی)ره(  اندیشــه 
نمایشــی درخصــوص ســیره، شــخصیت  فاخــر  آثــار  و 
بــرای  گرفتــه،  صــورت  خمینــی)ره(  امــام  اندیشــه  و 
آزاد اســت. عاقه منــدان جهــت شــرکت  عمــوم مــردم 
ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  ایــن جشــنواره   در 
فــرم  تکمیــل  ضمــن   www.imam-khomeini-isf.ir 
ــده ســوابق، نمایشــنامه خــود  ــن و چکی ــه خاصــه مت و ارائ
را بــه صــورت word یــا pdf بارگــذاری کــرده و در ایــن 
ــاه  ــا 15 آذرم ــار ت ــت ارســال آث ــد. مهل جشــنواره شــرکت کنن
خواهــد بــود و اســامی برگزیــدگان هــم تــا 5 دی مــاه اعــام 

ــد. شبســتان ــد ش خواه

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:  

اجرای سومین طرح جمع آوری 
متکدیان از سطح شهر

تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری  مدیــر  مجتبــی کاظمــی، 
ــان  ــار کــرد: حضــور متکدی ــان، اظه شــهری شــهرداری اصفه
و کــودکان خیابانــی در ســطح شــهر عــاوه بــر اینکــه چهــره 
ــز  ــرم را نی ــکاب ج ــه ارت ــازد، زمین ــدوش می س ــهر را مخ ش
ــی  ــودکان خیابان ــان و ک ــزود: متکدی ــد. وی اف ــا می کن مهی
ــی  ــف مذهب ــی و عواط ــات دین ــتفاده از احساس ــا سوء اس ب
خــود  عایــد  را  زیــادی  درآمدهــای  روزانــه  شــهروندان، 
می کننــد. مدیــر پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: در همیــن راســتا ســومین مرحلــه طــرح 
جمــع آوری متکدیــان و کــودکان خیابانــی از مناطــق ١5گانــه 
ــه جــاری  ــان هفت ــا پای ــان آغــاز شــد کــه ت شــهرداری اصفه

ادامــه دارد. ایمنــا

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 
اولتیماتوم داد:

گاز مشترکان بدحساب قطع می شود
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام ــوی، مدی ــی عل ــید مصطف  س
ــان  ــب ســنگین شــرکت گاز اســتان اصفه ــه طل ــان، ب اصفه
از مشــترکین اشــاره کــرد و بیــان داشــت: بــا حفــظ حرمــت 
ــات در ســال  ــت مشــترکین، موضــوع وصــول مطالب و کرام
اجــرا خواهــد و  پیگیــری  بــه صــورت جــدی   جــاری 

 شد.
وی بــا تشــکر از مشــترکین خوش حســاب از اهتمــام جــدی 
گاز اصفهــان بــرای وصــول مطالبــات گازبهــای مصرفــی 
ــه  ــات ب ــد مطالب ــزود: ۸۰ درص ــر داد و اف ــال ۹۶ خب در س

هدفمنــدی یارانه هــا تعلــق می گیــرد.
علــوی بــا اشــاره بــه بدهــکاری واحدهــای صنعتــی شــرکت 
گاز افــزود: متاســفانه بــا وجــود مســاعدت های مکــرر ایــن 
شــرکت بــه واحدهــای صنعتــی بعضــی از ایــن واحدهــا بــا 
ــرای  ــی، مشــکاتی را ب ــای مصرف ــع گازبه ــن به موق نپرداخت

ــد. مهــر ــاد کرده ان ــرکت ایج ــن ش ای

با تصویب هیئت امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی:

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
به نام شهید »حججی« مزین شد

رئیــس هیئــت مؤســس دانشــگاه آزاد اســامی بــا یــادآوری 
ــت و  ــه مقاوم ــدگان عرص ــای رزمن ــادت ها و ایثارگری ه رش
ایســتادگی و مدافعــان حــرم، یــاد و نام آنان را گرامی داشــت 
و بــا تجلیــل از جهادگــران عرصــه مقاومــت و قهرمانــان دفــاع 
مقــدس از اســام راســتین علیــه تکفیری هــای وابســته بــه 
وهابیــت و افراطی هــا و تکفیری هــای تروریســت، شــهادت 
مدافــع حــرم و ایثارگــر عرصــه مقاومــت و پیــروزی شــهید 
حججــی را بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری، ملــت بــزرگ 
ایــران و خانــواده محتــرم شــهید ســعید حججــی تبریــک و 

تســلیت گفــت. 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــام دانش ــد ن ــوب ش ــه مص ــن جلس در ای
ــی  ــن حجج ــز محس ــهید عزی ــام ش ــه ن ــاد ب ــد نجف آب واح
ــد. روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد  ــر یاب ــود و تغیی ــن ش مزی

اســامی

ــروژه  ــدود 15 پ ــت: ح ــه گف ــهردار مبارک ش
ــارد  ــر 5۰ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــزرگ ب ب
تومــان در دوره چهــارم شــهرداری و شــورای 
اســامی شــهر مبارکــه اجــرا و تکمیــل شــد.

ــت:  ــگاران گف ــع خبرن ــرفا در جم ــد ش محم
حــدود ۳۰۰ عنــوان پــروژه کوچــک و بــزرگ 
و  شــهرداری  فعالیــت  چهــارم  دوره  در 
شــورای اســامی شــهر مبارکــه اجــرا شــد. 
وی افــزود: در ایــن دوره ســعی کردیــم 
یــا  نکنیــم  شــروع  را  جدیــدی  پــروژه 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــروع کنی ــی را ش پروژه های

ــانیم. ــام برس ــه اتم ب
 بهره برداری از ۷۰ پروژه در مجموع 

با حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه
شــهردار مبارکــه گفــت: ۷۰ پــروژه در مجموع 
ــه در  ــان هزین ــارد توم ــدود 1۲۰ میلی ــا ح ب

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــن دوره ب ای
وی بیــان داشــت: ۸1 میلیــارد تومــان اعتبار 
میلیــارد   ۴۰ و  پروژه هــا  بــرای  عمرانــی 
ــک و آزادســازی  ــه تمل ــان هــم در زمین توم

ــت. ــده اس ــه ش ــا هزین پروژه ه
ــه بودجــه ســال جــاری  ــا اشــاره ب شــرفا  ب
میلیــارد   ۶5 گفــت:  مبارکــه  شــهرداری 
 ۹۶ ســال  بودجــه  عنــوان  بــه  تومــان 
پیــدا کــرده کــه  اختصــاص  شــهرداری 
ــدود  ــوع آن و ح ــد از مجم ــون 1۰ درص تاکن
۳۰ درصــد از بودجــه ســه ماهــه محقــق 

شــده اســت.
 فعالیت در حوزه های مختلف 

فرهنگی، خدماتی و عمرانی
وی گفــت: بودجــه ســال گذشــته شــهرداری 
مبارکــه ۹5 میلیــارد تومــان، ۶5 درصــد 

عمرانــی و ۳5 درصــد هــم جــاری بــود؛ 
ــوان  ــه عن امــا امســال ۴۷ درصــد بودجــه ب
بودجــه جــاری و 5۳ درصــد عمرانــی در نظر 

ــه شــده اســت. گرفت
ــت  ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــه ب ــهردار مبارک ش
ــزی  ــن دوره برنامه ری ــه در ای ــهری مبارک ش
ــای شــهری انجــام  ــه حوزه ه ــی در هم خوب
و  شــهرداری  نــگاه  داشــت:  اظهــار  داد، 
چهــارم  دوره  در  مبارکــه  شــهر  شــورای 
بتوانیــم در  بــود کــه  ایــن اســاس  بــر 
ــی و  ــی، خدمات ــف فرهنگ ــای مختل حوزه ه

عمرانــی کار کنیــم. 
 تقسیم پروژه ها در سطح شهر

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره ســعی 
ــی  ــه بخش ــود ک ــرا ش ــی اج ــد پروژه های ش
از نیــاز مــردم را مرتفــع کنــد، گفــت: رویکــرد 
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر مبارکــه 
ــه  ــع عادالن ــای توزی ــر مبن ــارم ب در دوره چه
ــطح  ــی در س ــی و خدمات ــای عمران پروژه ه
ــه  ــعه همه جانب ــف و توس ــای مختل محله ه

شــهر قــرار داشــت. 
شــرفا بــا بیــان اینکــه نــوع پروژه هــای 

شــهری در ایــن شــهر متفــاوت اســت، 
ــر  ــگاه بعــدی شــهرداری مبارکــه ب گفــت: ن
ــهر  ــطح ش ــا را در س ــه پروژه ه ــود ک ــن ب ای

ــم.  ــیم کنی تقس

 اصول کلی سیاست های شهرداری 
و شورای اسالمی شهر مبارکه 

ــام،  ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــزود: تکمی وی اف
ســطح  در  جدیــد  پروژه هــای  تعریــف 
ــه  ــه ب ــور و توج ــای محله مح کان، پروژه ه
نیازهــای مــردم در ســطح محــات، اصــول 

ــورای  ــهرداری و ش ــت های ش ــی سیاس کل
دوره  ایــن  در  را  مبارکــه  شــهر  اســامی 

می دهــد.  تشــکیل 
شــهردار مبارکــه گفــت: بــا تمامــی اقدامــات 
راه  آغــاز  در  دارم  اعتقــاد  صورت گرفتــه، 
ــد  ــتیم و بای ــه هس ــول مبارک ــعه و تح توس
ــای  ــام پروژه ه ــه و انج ــاده ادام ــود را آم خ
گســترده و ســنگین کنیــم تــا شــهر مبارکــه 
بــا یــک پوســت اندازی کامــل در ردیــف 

ــرد.  ــرار گی ــور ق ــدرن کش ــهرهای م ش
 شهری آبادتر و پویاتر

وی افــزود: تمــام تــاش و تــوان خــود را در 
ــی  ــا همراه ــا ب ــتیم ت ــه کار بس ــن دوره ب ای
شــورای اســامی شــهر و شــهروندان عزیــز 
ــر و  ــه شــهری آبادت ــن شــهر را ب ــه، ای مبارک

ــم.  ــل کنی ــر تبدی پویات
شــهردار مبارکــه گفــت: پروژه هــا و کارهــای 
ــب  ــت نامناس ــهرداری در وضعی ــی ش عمران
اقتصــادی و مالــی هــم تعطیــل نشــد و 
ــم  ــن شــرایط هــم ســعی کردی ــی در ای حت
تــا کارهــای عمرانــی را در شــهر انجــام 

ــا ــم. ایمن دهی

شهردار مبارکه خبر داد:

اجرای ۱۵ پروژه عمرانی با هزینه ای 
بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در مبارکه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحیدوطنخواهانشاهینشهر

گفــت:  شاهین شــهر  تکوانــدوی  هیئــت  رئیــس 
تکوانــدوکاران نونهــال پســر شاهین شــهری در مســابقات 
ــی اســتان اصفهــان، هفــت نشــان طــا، نقــره و  قهرمان

ــد. ــردن آویختن ــه گ ــز ب برن
هــادی ُترکاشــوند پــس از پایــان مســابقات تکوانــدوی 
ــار  ــان اظه ــه اصفه ــتان در زینبی ــاالن اس ــی نونه قهرمان
کــرد: ایــن مســابقات بیــن تکوانــدوکاران »کمربندهــای 
آبــی و قرمــز« و متولدیــن 1۳۸1 تــا 1۳۸۴ برگــزار شــد 
ــا  ــان، امیررض ــا دهق ــدی، طاه ــا قره بن ــان پارس و آقای
فرهمنــد و علــی عابــدی، نشــان های طــا را بــه گــردن 
ــر ســکوی دوم ایســتاد  ــد؛ ســجاد شــاه نظری ب آویختن

ــن مســابقات را  ــز ای و امیرحســین کاظمــی نشــان برن
بــه دســت آورد.

مســابقات  ایــن  از  پــس  داد:  ادامــه  ترکاشــوند 
ــدوی  ــم تکوان ــه اردوی تی ــدال آوران شاهین شــهری ب م
ــا پــس از دوره هــای  اســتان اصفهــان دعــوت شــدند ت
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــه مس ــی ب ــازی تکمیل آماده س
کــه شــهریور امســال در تهــران برگــزار می شــود، اعــزام 

شــوند.
ــتان  ــاالن اس ــی نونه ــدوی قهرمان ــابقات تکوان  در مس
اصفهــان، 1۰۰ تکوانــدوکار پســر 1۲ تــا 15 ســاله از 
شــهرضا  داران،  خمینی شــهر،  اصفهــان،  شــهرهای 
شاهین شــهر، فریــدن، کاشــان و نجف آبــاد شــرکت 

داشــتند.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیمقربانیکاشان

نماینــده کاشــان و آران و بیــدگل در دیــدار بــا رتبــه چهــارم 
کنکــور سراســری، جایــگاه خانــواده را یکــی از مؤلفه هــای 

مهــم در تربیــت فرزنــد صالــح عنــوان کــرد.
ــه  ــی، رتب ــن عل ــب اب ــا زین ــدار ب ــر ســاداتی نژاد در دی دکت
چهــارم گــروه آزمایشــی علــوم انســانی آزمــون سراســری 
دانشــگاه های کشــور در ســال 1۳۹۶، اظهــار داشــت: ایــن 
موفقیــت شــایان تحســین نتیجــه لطــف الهــی، لیاقــت 
ــت دلســوزانه و  ــی و حمای ــن عل ــم اب و سختکوشــی خان

ــوده اســت.  ــواده و معلمــان وی ب ــه خان صادقان
 نماینــده کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای 
اســامی بــا تشــکر از خانــواده وی تصریــح کــرد: امــروزه 

یکــی از مؤلفه هــای مهــم در تربیــت فرزنــد صالــح، 
جایــگاه خانــواده اســت و اینجانــب از خانــواده ابــن علــی 
ــاز  ــوزی ممت ــی و دانش آم ــدی قرآن ــت فرزن ــرای تربی ب

تشــکر می کنــم.
ــم  ــم خان ــی و مه ــی از شــاخصه های اصل ــزود: یک وی اف
ابــن علــی، حافــظ قــرآن و  محجبــه بــودن اســت کــه از 
امتیــازات دیگــر ایــن نخبــه کشــوری محســوب می شــود.

ــز ضمــن  ــده نی ــوان نماین ــور بان ــدار مشــاور ام ــن دی در ای
ــت:  ــی گف ــن عل ــب اب ــم زین ــای خان ــکر از تاش ه تش
تحصیــل در دانشــگاه و حــوزه علمیــه مکمــل هــم هســتند 
و ایــن دانش آمــوز نخبــه و حافــظ قــرآن می توانــد 
ــرورش و  ــوزش پ ــر در آم ــان دیگ ــرای محص ــه ای ب نمون

دانشــگاه ها باشــد.

K.Gharishvand@eskimia.ir
کبریقریشوندفوالدشهر

امــام جمعــه فوالدشــهر از خبرنــگاران مطبوعات مســتقر 
در ایــن شــهر تجلیــل کــرد. 

حجت االســام مســعود ســرافراز 1۷ مــرداد ســالروز 
و  تــاش  از  نمــادی  را  صارمــی  محمــود  شــهادت 
سختکوشــی بلندهمتانــی دانســت کــه عاشــقانه و 
بــرای  خــود  خطیــر  رســالت  راســتای  در  بی پــروا 
ــد. ــام می ورزن ــه اهتم ــه جامع آگاهی رســانی درســت ب

ــم، آنچــه مهــم اســت  ــه قل ــگاه الهــی ب وی گفــت: در ن
ــد جــز از خــدا، از  ــن فرآین ــت بشــر اســت و در ای هدای
ــدرت دیگــری توقعــی نیســت. ــچ ق ــچ کــس و هی هی

بیدارگــری از خصوصیــات بــارز این گونــه از قلــم اســت؛ 

ــر  ــم بیدارگ ــی)ره( قل ــام خمین ــرت ام ــر حض ــه تعبی ب
حتــی نســبت بــه شــهدا و علمــا نیــز ارجحیــت دارد؛ چــرا 

ــازند. ــا می س ــا را قلم ه ــهدا و علم ــه ش ک
ــگاران را   ــت خبرن ــی از موفقی ــب توجه ــش جال وی بخ
منــوط بــه همــکاری مردم و مســئوالن دانســت و تصریح 
کــرد: بــدون حمایــت و همراهــی مــردم و مســئوالن، هــر 
ــد  ــه کار کنن ــه و خالصان ــگاران صادقان ــدر هــم خبرن چق

ــد. ــش ببرن ــد کاری از پی نمی توانن
حجت االســام سرافـــراز افـــزود: بــه عنـــوان یــک 
شــهروند فوالدشــهری از مســئوالن می خواهــم اطمینــان 
بیشــتری بــه خبرنــگاران و بــا آن هــا همــکاری بیشــتری 
داشــته باشــند؛ البتــه ایــن اطمینــان بایــد دوطرفه باشــد 

و خبرنــگاران هــم بایــد در ایــن زمینــه تــاش کننــد.

S.Fakari@eskimia.ir
سمیهفکاریفالورجان

ــد و  ــت: یکص ــران گف ــه پیربک ــرورش منطق ــوزش و پ ــر آم مدی
ــه  ــی منطق ــم ابتدای ــم و شش ــع پنج ــر مقط ــوز پس 5۰ دانش آم
ــا  ــرح  ب ــن ط ــد. ای ــرکت کردن ــوان ش ــرح رض ــران در ط پیربک
حضــور 1۲ طلبــه مجــرب مســتقر در منطقــه  پیربکــران در حــال 

ــت. اجراس
بــه گفتــه ســهرابی طــرح رضــوان یــک طــرح جدیــد و از 
برنامه هــای طــرح تابســتان بســیج دانش آمــوزی اســت کــه بــه 
ــت  ــی  ۳5 روز در هش ــدت اجرای ــول م ــه و در ط ــدت 5 هفت م
ــی   ــم ابتدای ــم و شش ــای پنج ــرانه پایه ه ــی پس ــه ابتدای مدرس

اجــرا می شــود.
وی در ادامــه افــزود: زمــان شــروع ایــن طــرح ۳1 تیرمــاه جــاری 

ــل  شــهریورماه  ادامــه دارد و برترین هــای ایــن  ــا اوای ــود کــه ت ب
طــرح  در هفتــه آخــر بــه اردوی مشــهد مقــدس اعــزام خواهنــد 

شــد. 
مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه پیربکــران گفــت: ایــن طــرح به 
ــا  صــورت رایــگان اجــرا شــده  و ضمــن آن اردوهــای متنوعــی ب

رویکــرد اســتعدادیابی برگــزار می شــود.
ســهرابی اظهــار امیــدواری کــرد: در ســال های آینــده بتــوان ایــن 
طــرح را توســعه داد و نیــز از مشــارکت  دانش آمــوزان دختــر در 

ایــن طــرح بهــره بــرد. 
وی بــه طــرح هجــرت ۳ اشــاره کــرد و افــزود: در راســتای اوقــات 
ــوزان مســتعد یکصــد  ــور شناســایی دانش آم ــه منظ ــت و ب فراغ
دانش آمــوز  در ۳۸ عرصــه شــامل نقاشــی، دیوارنویســی و حیــاط 

پویــا در ۲1 مدرســه در طــرح هجــرت ۳ فعالیــت می کننــد.

 درخشش تکواندوکاران نونهال شاهین شهری 
در مسابقات قهرمانی استان اصفهان 

نماینده کاشان و آران و بیدگل در دیدار با رتبه برتر کنکور:

از خانواده ابن علی برای تربیت فرزندی ممتاز تشکر می کنم 

امام جمعه فوالدشهر: 

مسئوالن اطمینان بیشتری به خبرنگاران داشته باشند

 اجرای طرح رضوان با مشارکت 
۱۵۰ دانش آموز پسر مقطع ابتدایی در پیربکران

کلیسای وانک، زیباترین 
کلیسای جلفای اصفهان 

ــایی  ــام کلیس ــج، ن ــا پرکی ــا آمن ــک ی ــای وان کلیس
ــا از  ــن کلیس ــان. ای ــای اصفه ــه جلف ــت در محل اس
ــوده و در  ــان ب ــان اصفه ــی ارمنی ــاهای تاریخ کلیس

ــت.  ــده  اس ــاخته ش ــاس دوم س ــاه عب ــان ش زم
ــع  ــای جام ــی کلیس ــه معن ــی ب ــان ارمن ــک در زب وان

ــت. اس
 ارامنــه پــس از کــوچ بــزرگ یعنــی در ســال 1۶۰5 بــه 
دســتور شــاه عبــاس دوم بــه اصفهــان آورده شــدند. 
آن هــا از بــدو ورود شــروع بــه ســاختن محــل زندگــی 

کــرده و در وهلــه اول کلیســاها را بنــا کردنــد.
جلفــای  بزرگ تریــن کلیســای  ســاختمان،  ایــن 
ــطح  ــقف و س ــاکاری س ــر ط ــت؛ از نظ ــان اس اصفه
داخــل گنبــد و نقاشــی های تاریخــی نیــز از زیباتریــن 
ــی رود.    ــمار م ــه ش ــان ب ــای اصفه ــاهای جلف کلیس

ــب  ــراف و جوان ــای اط ــام دیواره داخــل کلیســا و تم

آن از تزئینــات نقاشــی رنــگ و روغــن و آب طــا 
ــرت  ــی حض ــری از زندگ ــی و تصاوی ــبک ایران ــه س ب
مســیح)ع( متأثــر از نقاشــی ایتالیایــی تزئیــن شــده 

اســت.
 بــرج ناقــوس روبــه روی در اصلــی کلیســا بــه ســبک 
ایرانــی اســت و در زمــان شــاه ســلطان حســین 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
 بزرگ ترین کلیسای جلفا  

ــا  ــور و آمن ــن س ــای س ــه نام ه ــه ب ــا ک ــن کلیس ای
ــن کلیســای  ــده می شــود، بزرگ تری ــز نامی ــچ نی پرکی
جلفاســت. ایــن کلیســای باشــکوه در ســال 1۰15 
هجــری قمــری برابــر بــا 1۶۰5 میــادی در اراضــی باغ 
ــال  ــال در س ــس از 5۰ س ــد و پ ــداث ش ــک اح زرش
1۰۶5 هجــری قمــری برابــر بــا 1۶55 میــادی توســعه 

ــه صــورت امــروزی درآمــد. یافــت و ب
 ایــن کلیســا دارای گنبــدی بــزرگ و دیوارهــای رفیع و 
طاق هــای بلنــد و زیباســت کــه در حــال حاضــر محــل 

اقامــت خلیفــه ارامنــه ایران و هندوســتان اســت.

 ساختمان نمازخانه کلیسا
ــاع  ــکل متوازی االض ــه ش ــا ب ــی کلیس ــه اصل نمازخان
ــمت  ــه قس ــت ک ــوش اس ــمت چهارگ ــامل دو قس ش
اول شبســتان بنــا و قســمت دوم کــه زیــر گنبدخانــه 
اســت، محــل اجــرای مراســم و ســرودهای مذهبــی 
محســوب می شــود. ازاره هــای دیوارهــای نمازخانــه را 
ــت.  ــه اس ــگ فراگرفت ــد رن ــتی چن ــی های خش کاش
ــی  ــیار زیبای ــر بس ــاالی ازاره تصاوی ــمت های ب در قس
نقاشــی شــده اند کــه از کتــب مقــدس الهــام گرفتــه 
شــده و تمامــی ســطح فضــای گنبــد را تزئیــن کــرده 

اســت.
ــت  ــتان خلق ــا داس ــی های ب ــد نقاش ــا دور گنب  دور ت
آدم و حواســت کــه بــه وســیله نقاشــان ارمنــی 
ــای کلیســا  ــر محــراب بســیار زیب ترســیم شــده اند. ب
نیــز تصاویــری از جملــه تصویــر حضــرت مســیح)ع( 
ــد کلیســا  ــای خارجــی گنب نقاشــی شــده اســت. نم
ــا آجــر ســاده  ــدون تزئینــات کاشــیکاری اســت و ب ب

ــت. بیتوتــه ــده اس ــانده ش پوش

نصــرت هللا لطفــی، قائم مقــام شــورای هماهنگــی 
اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در  تبلیغــات، 
رســانه اظهــار داشــت: دربــاره شــورای هماهنگــی 
ــرده  ــام ب ــورا ن ــی از ش ــامی وقت ــات اس تبلیغ
ــه  ــتگاه های مربوط ــگاران و دس ــود، خبرن می ش

ــد. ــذار بوده ان ــورا و تأثیرگ ــن ش ــو ای ــم عض ه
بگوییــم  کــه  ماســت  افتخــار  افــزود:  وی 
ــرف و  ــت ظ ــران، جمهوری ــامی ای ــوری اس جمه
اســامیت مبنــا بــوده و اســتمرار نظــام بــه حضور 

ــت. ــردم اس م
قائم مقــام شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
بــا اشــاره بــه بیانــات امــام خمینــی)ره( و مقــام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر اهمیــت نقــش مــردم 

ــه داد: در بیــش  در شکســت ناپذیری نظــام ادام
از ۳۰ ســال گذشــته از پیــروزی انقــاب، دشــمن 
را  مشــکل آفرینی ها  و  ســنگ اندازی ها  انــواع 
داشــته کــه حضــور مــردم در صحنــه خنثی کننــده 

ــوده اســت. ایــن حرکت هــا ب
لطفــی تصریــح کــرد: بــرای تجلــی مردمــی بودن 
ــه دو  ــام ب ــردم از نظ ــت م ــام و حمای ــن نظ ای
ــای  ــا و برنامه ه ــات و راهپیمایی ه ــه انتخاب مقول
ــاره  ــوان اش ــام می ت ــف نظ ــبت های مختل مناس

کــرد.
 انتخابــات بــه عنــوان پشــتیبانی مــردم و تجلــی 
ــی حماســه ها  ــق اصل ــردم اســت؛ خال حضــور م
مــردم هســتند کــه بــا حضــور در صحنــه در 

راســتای حفــظ نظــام قــدم برمی دارنــد و ویژگــی 
ــد. ــان می دهن ــود را نش ــتیزی خ استکبارس

قائم مقــام شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
اذعــان کــرد: در فتنــه اســتکباری ســال ۸۸ 
بــا همــه پیچیدگی هــا، زمانــی کــه مــردم از 
ــا در  ــدند، ریزش ه ــه آگاه ش ــن فتن ــت ای واقعی
بودیــم. را شــاهد  راهپیمایی هــای فتنه گــران 

وی بــا بیــان اینکــه مــا همــه عنصــر یک خانــواده 
ــی  ــان صدیق ــدوارم خادم ــت: امی ــتیم، گف هس
ــا  ــران باشــیم و ب ــرای مــردم حماســه آفرین ای ب
توجــه بــه اینکــه در آســتانه ۴۰ ســالگی انقــاب 
ــه صــورت  قــرار داریــم، برنامه هــای مربوطــه را ب

کشــوری بــه خوبــی انجــام دهیــم.
ــه صراحــت  ــروز دشــمن ب ــرد: ام ــح ک وی تصری
ــا  ــه م ــد ک ــال می کن ــن را دنب ــرده و ای ــام ک اع
نتوانیــم برنامــه بزرگداشــت ۴۰ ســالگی انقــاب 

ــوس  ــال مأی ــه دنب ــم و ب ــزار کنی ــکوه برگ را باش
ــان در  کــردن مــردم هســتند؛ در نشســت منافق
ــده اســتکبار مطــرح شــد  پاریــس توســط نماین
کــه نبایــد بگذاریــم مراســم ۴۰ ســالگی انقــاب 
ــد  ــان بای ــن زم ــل از ای ــود و قب ــزار ش ــران برگ ای

ــم. ــرنگون کنی ــامی را س ــوری اس جمه
قائم مقــام شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
ــام  ــظ نظ ــوازم حف ــی از ل ــرد: یک ــان ک خاطرنش
دشمن شناســی و پــی بــردن بــه حربــه دشــمن 

بــرای مقابلــه بــا آن اســت.
ــیطنت و  ــال ش ــک س ــه ی ــم ک ــواره دیده ای  هم
ــم  ــک مراس ــا ی ــه ب ــمنان هم ــنگ اندازی دش س
ــی رود؛ در  ــن م ــردم از بی ــور م ــن و حض ۲۲ بهم
ــی در  ــاد موج ــاهد ایج ــم ش ــر ه ــد روز اخی چن
ــی  ــن حجج ــهادت محس ــال ش ــه دنب ــور ب کش

ــم. بودی

وی ادامــه داد: طبــق گفتــه رهبــر معظــم انقــاب 
دشــمن ســه هــدف را در مقابلــه بــا ایــران دنبــال 
دنبــال  بــه  می کنــد؛ دشــمن در کوتاه مــدت 
ــال ایجــاد  ــه دنب ایجــاد ناامنــی، در میان مــدت ب
مشــکات در معیشــت مــردم و در بلندمــدت 
برانــدازی نظــام دینــی از طریــق تغییــر در رفتــار 

مــردم اســت.
لطفــی تصریــح کــرد: شــهید حججــی یــک الگــو 
ــت. از  ــاب یاف ــر بازت ــه در تصاوی ــود ک ــار ب و رفت
ــم  ــس ه ــاری در مجل ــاهد رفت ــر ش ــرف دیگ ط
بودیــم. در هفته هــای گذشــته فــردی کــه لبــاس 
ســربازی امــام زمــان را بــه تــن داشــت و ســابقه 
ــت  ــده داش ــز در پرون ــودن را نی ــهدا ب خادم الش
بــا مســئول  از نماینــدگان  و تعــدادی دیگــر 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا عکــس ســلفی 

ــود. فــارس ــح ب ــی قبی ــد کــه حرکت انداختن

#اصفهان_گردی
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کوتاه از شهرستان ها

فرمانده انتظامی سمیرم خبر داد:
کشف محموله میلیونی کاالی قاچاق 

در سمیرم 
ســرهنگ غامرضــا براتــی، 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ســـمیرم،  گفــت: مامــوران 
ــی  ــت و بازرس ــتگاه ایس ایس
ــتان  ــیان شهرس ــهید رئیس ش
ســمیرم حین کنترل خودروهای 
عبــوری بــه یــک دســتگاه 
کامیــون رنــو مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 
وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن خــودرو، 5۸ کارتــن انــواع 
ــف  ــی کش ــر گمرک ــدارک معتب ــد م ــی فاق ــزارآالت خارج اب
شــد کــه ارزش آن از ســوی کارشناســان مربوطــه ۶5۰ 

ــام شــده اســت. مــوج ــال اع ــون ری میلی

مسئول ایستگاه قطار زواره خبر داد:
  آغاز عملیات دو بانده کردن 
جاده ایستگاه راه آهن زواره 

رحمــان نعنایــی، مســئول ایســتگاه قطــار زواره، اظهار داشــت: 
عملیــات اجرایــی دو بانــده کــردن جــاده مســیر ورودی 
ایســتگاه راه آهــن زواره بــه طــول ۲۰۰ کیلومتــر آغــاز شــد. وی 
افــزود: زیرســازی مســیر ورودی ایســتگاه بــا کمــک اداره راه 
و ترابــری اردســتان و شــهرداری زواره شــروع  شــده اســت. 
ــه  ــت: در هفت ــز گف ــتگاه نی ــازی ایس ــاره زیباس ــی درب نعنای
ــو  گذشــته رنگ آمیــزی محوطــه ایســتگاه آغــاز شــده و تابل
جهــت درب اصلــی ایــن ایســتگاه در حــال آماده ســازی 

ــت. فــارس اس

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
آران و بیدگل:

 ریزگردهای آران و بیدگل 
منشأ خارجی ندارد 

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب ــفیعی، رئی ــا ش رض
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــدگل، اظه آران و بی
شهرســتان آران و بیــدگل در مرکــز کشــور و همچنیــن دالیــل 
مختلــف جغرافیایــی و اقلیمــی اطــراف آن ریشــه گــرد و غبار 

ــن شهرســتان خارجــی نیســت. و ریزگردهــا در ای
وی بــه فعــال شــدن نــوار ریــگ بلنــد ۹۰ کیلومتــری در اطراف 
کویــر آران و بیــدگل اشــاره و تصریــح کــرد: بــرای جلوگیــری 
ــت  ــای تثبی ــریع تر فعالیت ه ــه س ــار هرچ ــرد و غب ــروز گ از ب

شــن در آران و بیــدگل بایــد از ســر گرفتــه شــود. مهــر

 رئیس ستاد احیای زکات 
استان اصفهان عنوان کرد:

برخوار رتبه برتر در جمع آوری زکات
حجت االســام غامحســین رنجبــر، رئیــس ســتاد احیــای 
زکات اســتان اصفهــان، در جلســه ســتاد احیــاء زکات 
شهرســتان برخــوار و تجلیــل از مودیــان زکات برخــوار بیــان 
ــال  ــارد ری ــون بیــش از ۸۰ میلی کــرد:  از ابتــدای ســال تاکن
ــه ۶۰ درصــد  ــان جمــع آوری شــده ک زکات در اســتان اصفه
آن بــرای امــور فقــرا و ۴۰ درصــد بــرای طرح هــای عمرانــی 
عام المنفعــه مثــل  ســاخت مســجد هزینــه شــده اســت و 
پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال بیــش از 15۰ میلیــارد 

ریــال جمــع آوری شــود.
رنجبــر افــزود:  در 5 ســال گذشــته شهرســتان برخــوار، 
رتبــه  برتــر جمــع آوری زکات را در اســتان اصفهــان بــه خــود 

ــر فارســی ــت. خب ــاص داده اس اختص

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان خبر داد:

5 مصدوم در سانحه رانندگی 
ورنامخواست لنجان 

ــان   ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
گفــت: در حادثــه  شب شــنبه کــه بــه اورژانــس 115 اعــام 
ــه  ــس پیش بیمارســتانی ب شــد، واحدهــای امــدادی اورژان

محــل اعــزام شــدند.
غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه ۳ مــرد و ۲ زن 
ــه  ــه ب ــی اولی ــات درمان ــت خدم ــس از دریاف ــدوم و پ مص

ــا ــدند. ایرن ــل ش ــان منتق ــهدای لنج ــتان ش بیمارس

 مدیر جهاد کشاورزی دهاقان 
پیش بینی کرد:

برداشت ۳۰۰ تن سیب زمینی از 
مزارع دهاقان

ــرد:  ــار ک ــان اظه ــتان دهاق ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــی از  ــران کشــت ســیب زمینی در مناطــق جنوب در کشــور ای
اواســط بهمن مــاه تــا اواخــر اســفندماه و در مناطــق معتــدل 
شــمالی از اوایــل فروردین مــاه پــس از ســپری شــدن خطــر 
ــام  ــاه انج ــر فروردین م ــا اواخ ــروع و ت ــاره ش ــرمای به س
ــالی های  ــه خشکس ــاره ب ــا اش ــور ب ــر صفرپ ــود. امی می ش
اخیــر در شهرســتان دهاقــان اظهــار کــرد: پیش بینــی 
می شــود بــا متوســط عملکــرد ۳۰ تــن در هکتــار، کشــاورزان 
ایــن بخــش ۳۰۰ تــن محصــول ســیب زمینی از مــزارع 

ــد. دهاقــان بیــدار خــود برداشــت کنن

عضو شورای روستای دیزیجان:
بهشت گلپایگان، جهنم شده است

یــک عضــو شــورای روســتای دیزیجــان گفــت: دیــوان 
ــی  ــی را صــادر کــرده و حــق اهال ــت اداری کشــوری رأی عدال
ایــن روســتا را بــه رســمیت شــناخته. اصفهــان نیــز بــه ایــن 
ــع آب  رای اعتراضــی نکــرده اســت؛ امــا متاســفانه امــور مناب
گلپایــگان بــه رای دیــوان اعتــراض گذاشــته اســت.علی 
ــن  ــکل ای ــن مش ــرد: بزرگ تری ــار ک ــاهی اظه ــر مردان ش اکب
ــاب  روســتا معضــل آب کشــاورزی اســت. دو روســتای غرق
ــده  ــم ش ــا االن جهن ــود؛ ام ــگان ب ــت گلپای ــان بهش و دیزیج
ــا  ــزار ســاله دارد؛ ام ــد ه ــه چن ــن دو روســتا حق آب اســت. ای
ــا  ــد، ام ــگاری می کنن ــد؛ نامه ن ــتیبانی نمی کنن ــئوالن پش مس

نمی نویســند حــق ایــن روســتا بایــد داده شود.ایســنا

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات:

نمی خواهند انقالب به چهل سالگی برسد

،،
 حــدود ۱۵ پــروژه بــزرگ بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد تومــان در دوره 
چهــارم شــهرداری و شــورای اســامی 

شــهر مبارکــه اجــرا و تکمیــل شــد
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کوتاه اخبار 
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری خبر داد:
 الیروبی۵۰ قنات 

چهارمحال و بختیاری 
مدیــر آب و خــاک و امــور فنی 
و مهندســی جهــاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
۵۰ رشــته قنــات چهارمحــال و 
بختیــاری الیروبــی می شــود. 
ــا  ــش ب ــر نوربخ ــید طاه س
ــه اینکــه قنات هــای  اشــاره ب
چهارمحــال و بختیــاری الیروبــی می شــود، اظهــار داشــت: 
۵۰ قنــات ایــن اســتان در ســال جــاری الیروبــی می شــود.

ــه الیروبــی قنــات  وی عنــوان کــرد: ۶۰۰ میلیــون تومــان ب
چهارمحــال و بختیــاری اختصــاص یافتــه اســت. افزایــش 
الیروبــی  اهــداف  مهم تریــن  از  قنات هــا  آب  دبــی 

قنات هاســت.
مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی و مهندســی جهــاد 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
۸۴۰ قنــات در چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد، اظهــار 
داشــت: از ایــن تعــداد قنــات بیــش از ۵۰۰ رشــته قنــات 

ــت. مهــر ــده اس ــم آب ش ک

 مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان 
عنوان کرد:

 تولید ثروت در رفسنجان 
با توسعه گیاهان دارویی 

مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان گفــت: بعضــی مناطــق 
ــی  ــان داروی ــت گیاه ــتعد کش ــنجان مس ــتان رفس شهرس

ــروت می شــود.  ــد ث ــن کار موجــب تولی ــه ای اســت ک
ــادی در روســتای  حســین رضایــی در ســتاد احیاگــران آب
گلوســاالر از توابــع بخــش مرکــزی گفــت: طــرح احیاگــران 
آبــادی در هــر منطقــه ای نیازســنجی شــده و مقــرون بــه  
صرفــه اســت و در محصــوالت کشــاورزی بــا بررســی های 
ــران، گل  ــت زعف ــه کش ــد ک ــری ش ــده، نتیجه گی انجام ش

کاایــران محمــدی، زرشــک و گل گاوزبــان خــوب اســت. آ

مدیر کل بیمه سالمت استان کرمان 
مطرح کرد:

پرداخت بیمه سالمت در کرمان 
به روزتر از سایر استان ها 

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان گفــت: در بحــث 
پرداخــت مطالبــات مراکــز درمانــی بیمــه ســامت اســتان 

کرمــان نســبت بــه ســایر اســتان ها پیشــتاز اســت. 
محمــد جعفــری، مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان کرمــان 
در نشســت خبــری ای کــه بــه مناســبت ۲۲ مــرداد ســالروز 
ــامت  ــه س ــه بیم ــی ب ــات درمان ــه خدم ــذاری بیم نامگ
برگــزار شــد، افــزود: پرداخــت مطالبــات پزشــکان خانــواده 
ــه  ــن پرداخــت ب ــر۹۶ انجــام شــده اســت؛ همچنی ــا تی ت
ــه  ــی بیم ــده و بده ــویه ش ــاه تس ــا بهمن م ــا ت داروخانه ه
ــان ســال  ــا پای ــه بیمارســتان های خصوصــی ت ســامت ب
انجــام شــده و تنهــا پرداخــت بــه بیمارســتان های دولتــی 

ــاه انجــام شــده اســت. ایســنا ــا آبان م ت

 ضرب و شتم تکنسین های 
اورژانس 11۵

عمومــی  روابــط  مســئول 
حــوادث  مدیریــت  مرکــز 
پزشــکی  فوریت هــای  و 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
تکنســین های اورژانــس 11۵ 
ــه  ــرای درمــان یــک بیمــار ب ب
ــده  ــزام ش ــان اع ــهر جونق ش
بودنــد کــه مــورد ضــرب و شــتم همــراه بیمــار قــرار گرفتنــد.

ابراهیمــی افــزود: نیروهــای اورژانــس پــس از اعــام مرکــز 
پیــام اورژانــس 11۵ بــه ســرعت بــه محــل اعام شــده اعــزام 
ــودروی  ــا خ ــار ب ــراه بیم ــیر، هم ــه مس ــا در میان ــدند؛ ام ش
ــه  ــوب ب ــا چ ــد و ب ــف می کن ــس را متوق ــخصی آمبوالن ش
ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــه ور می ش ــس حمل ــین های اورژان تکنس
ــه ضــرب و شــتم تکنســین اورژانــس 11۵ توســط همــراه  ب
بیمــار گفــت: بــه دنبــال ایــن حادثــه، یکــی از تکنســین های 
ــط  ــد. رواب ــیب می  بین ــدن آس ــه ب ــد ناحی ــس از چن اورژان

عمومــی اورژانــس اســتان چهارمحــال و بختیــاری

 ایمن سازی دام های سنگین 
علیه بیماری تب برفکی 

بیــش از ۸۰ هــزار رأس دام ســنگین اســتان کرمــان علیــه 
بیمــاری تــب برفکــی ایمــن شــدند. 

دکتــر مهــدی یزدان پنــاه، رئیــس اداره بهداشــت و مبــارزه 
اســتان  دامپزشــکی  اداره کل  دامــی  بیماری هــای  بــا 
ــه  ــب برفکــی از جمل ــا اعــام اینکــه بیمــاری ت ــان، ب کرم
بیماری هــای مهــم صنعــت دامپــروری اســت، گفــت: 
بــروز احتمالــی بیمــاری تــب برفکــی می توانــد خســارات 

ــد. ــروری وارد کن ــت دامپ ــه صنع ــری ب جبران ناپذی
وی افــزود: مهم تریــن خســارات بیمــاری تــب برفکــی در 
یــک دامــداری کاهــش تولیــدات دامــی، ایجــاد تلفــات در 

دام هــای جــوان و کاهــش تولیــد اســت. شــهر خبــر

ارائه خدمات رایگان کارگروه 
پزشکی در اردکان 

محمدعلــی شــاکر اردکانــی مســئول بســیج ســازندگی ناحیه 
مقاومــت اردکان گفــت: خدمــات رایــگان کارگــروه پزشــکی و 
ــع  ــق از تواب ــش خران ــادی در بخ ــکی اردوی جه دندان پزش
 ایــن شهرســتان آمــاده ارائــه خدمــات بــه روســتائیان

 است.
ــه  ــی ب ــک عموم ــزام پزش ــا اع ــزود: ب ــی اف ــاکر اردکان  ش
شــش روســتا و مــورد معاینــه قــرار دادن حــدود چهــل نفــر 
از روســتاییان خرانــق فعالیت هــای درمانــی صــورت گرفتــه 

ــت. باشــگاه خبرنــگاران اس

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان یــزد گفــت: 
در ســال 13۹۵، مبلــغ ۸۰ میلیــارد تومــان 
ــتقیم )ارزش  ــای غیرمس ــل مالیات ه از مح
افــزوده( بــه شــهرداری مرکــز اســتان بــرای 
ــران شــهری پرداخــت  ــات عم توســعه خدم

شــده اســت. 
ــه 1۰۰  ــال ۹۶ ب ــدد در س ــن ع ــزود: ای وی اف

ــت. ــد یاف ــش خواه ــان افزای ــارد توم میلی
مشــترک  نشســت  در  اســدی  منوچهــر 
شــورای معاونــان بــا منتخبــان پنجمیــن دوره 
ــزد پیشــنهاد کــرد:  شــورای اســامی شــهر ی
ــای  ــار طرح ه ــورا، در کن ــق ش ــر مواف ــا نظ ب
ــوص  ــانی در خص ــهری، اطاع رس ــران ش عم
از جملــه عــوارض  اجــرای طــرح  منابــع 
پرداختــی مــردم انجــام شــود تــا شــهروندان 
بیشــتر در جریــان هزینه کــرد عــوارض و 

ــد. ــرار گیرن ــات ق مالی
وی افــزود: همزمــان بــا اجــرای قانــون 
برنامــه ششــم توســعه در کشــور، توزیــع 
ــبت  ــه نس ــتانی و ب ــورت اس ــه ص ــوارض ب ع
7۰ درصــد شــهری و بقیــه روســتایی بــر 
ــت و  ــازمان مدیری ــاخص های س ــاس ش اس

بــود.  برنامه ریــزی خواهــد 
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  همچنیــن 
نشســت  ایــن  در  اســتان  برنامه ریــزی 
بــا بیــان اینکــه طبــق برآوردهــا، تکمیــل 
ــال  ــه 1۴ س ــت ب ــام دول ــای نیمه تم طرح ه
طرح هــای  اجــرای  از  دارد،  نیــاز  زمــان 
تکمیــل  بــرای  شــهرداری  بــا  مشــترک 
کــرد.  اســتقبال  نیمه تمــام  طرح هــای 

ارتقــای  افــزود:  نصیــری زاده  حمیدرضــا 
اجرایــی  دســتگاه های  میــان  تعامــل 

تکمیــل  در  می توانــد  یــزد  شــهرداری  و 
شــهری  عمــران  پروژه هــای  از  بســیاری 

موثــر باشــد. 
ــردی  ــای کارب ــه پژوهش ه ــاره ب ــا اش وی ب
دربــاره  یافته هــا  شــد:  یــادآور  ســازمان 
»وضعیــت ســاخت و ســازهای شــهر« و 
»بررســی وضعیــت شــهر یــزد در قیــاس 
ــار  ــاق« در اختی ــهر خ ــاخص های ش ــا ش ب

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــهر ق ــورای ش ش
ــزد در  ــردم ی ــت م ــب نخس ــن منتخ همچنی
ــا طــرح  ــزد ب پنجمیــن دوره شــورای شــهر ی
مشــترک  پروژه هــای  اجــرای  پیشــنهاد 
ــی،  ــتگاه های اجرای ــهرداری و دس ــان ش می
خواســتار ایفــای نقــش ســازمان مدیریــت و 

ــد.  ــوص ش ــن خص ــزی در ای برنامه ری
ــای  ــی طرح ه ــت: بعض ــفید گف ــی س غامعل
شــهرداری یــزد چنــد ســال اســت آغــاز 
ــیده  ــرداری نرس ــه بهره ب ــوز ب ــا هن ــده، ام ش
ــابه،  ــواردی مش ــه در م ــی ک ــت؛ در حال اس
طرح هــای دولتــی نیــز چنیــن وضعیتــی 
دارنــد و می تــوان بــا تجمیــع اعتبــار در 
ــا و  ــرداری از پروژه ه ــت تســریع در بهره ب جه

ــت.  ــردم گام برداش ــت م ــش رضای افزای
ــا بیــان اینکــه  عضــو دیگــر منتخــب شــورا ب
ــعه  ــه توس ــن برنام ــرای تدوی ــاد ب ــن نه ای
ــدام  ــرارداد مشــاوره در دســت اق شــهری، ق
دارد، گفــت: مشــاور موظــف بــه ارائــه برنامــه 

ــک ســاله و چهارســاله شــده اســت.  ی
ــازمان  ــرد: س ــنهاد ک ــی پیش ــن عباس محس
مدیریــت و برنامه ریــزی در تدویــن ایــن 

ــد.  ــارکت کن ــه مش برنام
همچنیــن دیگــر عضــو شــورای شــهر بــا بیــان 
اینکــه ســازمان یادشــده، اتــاق فکــر اســتان 
بــه شــمار مــی رود، بــر تعامــل هرچــه بیشــتر 
شــورا، شــهرداری و ایــن ســازمان تاکیــد 

کــرد. 
ونــوس عامــری تصریــح کــرد: می بایــد 
تدویــن  و  ارزیابی هــا  در  کّمــی  اهــداف 
تــا  اداره شــهر لحــاظ شــود  برنامه هــای 
امــکان پایــش عملکــرد شــهرداری در چهــار 

ــود.  ــم ش ــده فراه ــال آین س
در ایــن نشســت عنــوان شــد: در سرشــماری 
ــزار  ــزد ۴۸۶ ه ــهر ی ــت ش ــال ۹۰، جمعی  س
ــد  ــد 1.73درص ــا رش ــه ب ــود ک ــر ب و 1۵۲ نف
ــزار و  ــه ۵۲۹ ه ــال ۹۵، ب ــماری س در سرش
ــه  ۶73 نفــر افزایــش یافــت. همچنیــن گفت
شــد از 1۹3 هــزار و ۲۸ واحــد مســکونی 
شــهری، ســاکنان ۶۴ هــزار و ۹۴۴ واحــد 

)33 درصــد( مســتاجر هســتند. 
درآمدهــای  درصــد   1۰۰ گذشــته  ســال 
ــامل  ــتان ش ــرای اس ــده ب ــی تعیین ش مالیات
ــد.  ــول ش ــان وص ــارد توم ــزار و 3۰۰ میلی ه
از ایــن مبلــغ شــهرداری ها و دهیاری هــا، 
درصــد   ۹ محــل  از  تومــان  1۹۶میلیــارد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، اعتبــار بــرای 
فعالیت هــای عمرانــی و زیرســاختی دریافــت 
ــد. روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و  کردن

یــزد اســتان  برنامه ریــزی 

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد خبر داد:

 پرداخت80 میلیارد تومان 
به شهرداری یزد

ســید محمــد میرمحمــدی، اســتاندار یــزد، بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای خبرنــگاران اظهــار داشــت: اصحــاب رســانه صبــور و 
امانتــدار هســتند و روشــنگری افــکار عمومــی را بــر عهــده دارند.
میرمحمــدی بیــان کــرد: خبرنــگاران بــرای اینکــه مــردم را آگاه 
ــا  ــرای آن ه ــدا ب ــد ابت ــن بتوانن ــر نحــو ممک ــه ه ــد ب ــد، بای کنن
آرامــش ایجــاد و دغدغــه را از آن هــا دور کــرده و تــاش کننــد تــا 

ــد. ــی و صمیمــت را در جامعــه تقویــت کنن همدل
اســتاندار یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد: 
ــتند  ــمند هس ــی و ارزش ــگ غن ــا فرهن ــی ب ــزد، مردم ــردم ی م
ــظ  ــال حف ــود را در قب ــئولیت خ ــد مس ــانه بای ــاب رس و اصح
ــا  ــروز نه تنه ــرا ام ــد؛ زی ــا کنن ــتی ایف ــه درس ــا ب ــگ آن ه فرهن
ــه  ــت، بلک ــزد اس ــور زبان ــه و کش ــا در منطق ــنامی یزدی ه خوش
گنجینــه قــوی فرهنــگ مــردم ایــن دیــار در دنیــا مطــرح شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بافــت تاریخــی یــزد هــم از نظــر ســبک 
ــیار  ــامی بس ــی و اس ــت فرهنگ ــر هوی ــم از نظ ــاری و ه معم
حائــز اهمیــت اســت و بایــد معرفــی شــود، یــادآور شــد: تحقــق 
ایــن امــر نیازمنــد تــاش و صبــوری خبرنــگاران بــرای انتقــال 
ــت و  ــزد اس ــتان ی ــی اس ــی و مذهب ــای مل ــاب ارزش ه و بازت
ایــن اقــدام بایــد بــه نحــوی صــورت گیــرد کــه اثرگــذاری ایــن 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــا را ب فرهنــگ در دنی
وظایــف  از  را  اصاح گــری  و  نقــد  همچنیــن  میرمحمــدی 
ــاب تازه هــای پژوهشــی  ــگاران برشــمرد و ادامــه داد: بازت خبرن
ــاش  ــرا حاصــل ت ــه اســت؛ زی ــاز جامع ــورد نی ــوارد م ــز از م نی
یــک گــروه پژوهشــی ممکــن اســت بتوانــد بســیاری از 

ــد. مهــر ــل کن ــل و فص ــه را ح ــکات جامع مش

ــاری  ــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختی فرمان
ــدر در  ــواد مخ ــع م ــاق و توزی ــد قاچ ــت: 1۴ بان گف
چهارمحــال و بختیــاری شناســایی شــد و تمــام 

ــدند.  ــتگیر ش ــا دس ــای آن ه اعض
غام عبــاس غامــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه 1۴ 
بانــد قاچــاق و توزیــع مــواد مخــدر در چهارمحــال و 
بختیــاری شناســایی شــد، اظهــار داشــت: ایــن 1۴ 
بانــد قاچــاق و توزیــع مــواد مخــدر از ابتــدای ســال 
ــی  ــروی انتظام ــوران نی ــای مام ــا تاش ه ــاری ب ج

شناســایی شــده اســت.
از  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  عنــوان کــرد:  وی 
ــی چهارمحــال و  ــروی انتظام ــم نی ــای مه اولویت ه

بختیــاری اســت.

ــاری  ــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختی فرمان
اظهــار داشــت: تشــدید نظارت هــا بــرای جلوگیــری 
مهم تریــن  از  اســتان  بــه  قاچــاق  ورود کاالی  از 
اقدامــات انجام شــده در جاده هــای ورودی اســتان 

اســت.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: بســیاری از عامــان 
ــای  ــاری، خودروه ــال و بختی ــادف در چهارمح تص

حامــل کاالی قاچــاق هســتند.
ــاری  ــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختی فرمان
ــه واســطه اینکــه  ــن خودروهــا ب ــوان کــرد: در ای عن
ــتاندار  ــب غیراس ــد، موج ــاال بردن ــودرو را ب ــر خ فن
شــدن خــودرو می شــوند کــه نقــش مهمــی در 

ایجــاد تصادف هــا دارد. مهــر

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمــار ورود گردشــگران خارجــی بــه اســتان کرمــان 

در ســال ۹۲، 7 هــزار نفــر بــود.
ــوس و  ــی ملم ــراث فرهنگ ــرد: می ــح ک ــی تصری ــود وفای محم
ــه جــا  ــار ب ــوی فرهنگــی و تاریخــی ماســت و آث ناملمــوس، تابل
ــه نوعــی بیانگــر  مانــده گــواه عظمــت ملــت ایــران و جاذبه هــا ب
فرهنــگ، هنــر، تمــدن و تاریــخ کشــور اســت. مدیــر کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان افــزود: در 
ــی در حــوزه میــراث  دولــت تدبیــر و امیــد، اتفاقــات بســیار خوب
ــع دســتی در اســتان کرمــان رقــم  فرهنگــی، گردشــگری و صنای
ــده  ــی را گذران ــه همــت مســئوالن اســتان، دوره طای خــورده و ب
ــر و  ــای بی نظی ــود ظرفیت ه ــر وج ــرد: از نظ ــد ک اســت. وی تاکی
ــای  ــی و تفاوت ه ــراث فرهنگ ــگری، می ــش گردش ــر بخ کم نظی

ــاخص  ــتان های ش ــزو اس ــتی، ج ــع دس ــوع صنای ــی و تن اقلیم
ــزام  ــا اع ــتی ب ــع دس ــوزه صنای ــرد: در ح ــان ک ــتیم. وی بی هس
هیئتــی از شــورای عالــی صنایــع دســتی بین المللــی، امیدواریــم 
گلیــم ســیرجان و شــهر ســیرجان بــه عنــوان شــهر گلیــم بــه ثبت 
جهانــی برســد. وفایــی بــا بیــان اینکــه نتوانســتیم اســتان کرمــان 
را بــه خوبــی در داخــل و خــارج از کشــور معرفــی کنیــم، تصریــح 
کــرد: بــه انــدازه کارهــای انجام شــده و متناســب بــا شــأن اســتان 
نتوانســتیم کار رســانه ای و تبلیغاتــی و بازاریابــی مناســبی در حوزه 

میــراث فرهنگــی و گردشــگری انجــام دهیــم.
نیازمنــد همــکاری بیشــتر در حــوزه  امــروز  ادامــه داد:  وی 
اطاع رســانی، بازاریابــی و تبلیغــات هســتیم تــا اقدامــات حــوزه 
ــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان  ــراث فرهنگــی، صنای می

ــد. خبــر فارســی ــاب یاب بازت

ــزد گفــت: از  ــک ســپه اســتان ی ــر شــعب بان مدی
مــرداد ســال ۹۵ تاکنــون از یــک هــزار و 3۹ نفــر 
ایــن  از  وام قرض الحســنه  دریافــت  متقاضــی 
ــون  ــارد و ۶۵۰ میلی ــر، 1۰۰میلی ــه ۹۵۰ نف ــک ب بان

ــت. ــده اس ــت ش ــهیات پرداخ ــال تس ری
بــر  عــاوه  کــرد:  اظهــار  وطن خــواه  عبــاس 
ســال  یــک  در  ازدواج  وام  دریافت کننــدگان 
گذشــته، 1۵7 مــورد نیــز در انتظــار تکمیــل مــدارک 
هســتند و بقیــه تاکنــون بــه بانــک مراجعــه 

نــد.  نکرده ا
وی بــدون اشــاره بــه آمــار افــزود: بیشــترین 
میــزان  بیشــترین  نیــز  و  متقاضیــان  تعــداد 
ــعب  ــان ش ــهیات وام ازدواج در می ــت تس پرداخ

اســتان، مربــوط بــه شهرســتان بهابــاد اســت. 
ــح کــرد:  ــک ســپه اســتان تصری ــر شــعب بان مدی
همزمــان بــا ابــاغ طــرح ضربتــی تســهیات 
ــا بســیج نیروهــای ســتاد  قرض الحســنه ازدواج ب
ــت  ــان دریاف ــن متقاضی ــان ممک ــن زم در کمتری

ــدند. ــف ش ــن تکلی ــهیات تعیی تس
مدیــر شــعب بانــک ســپه اســتان یــزد همچنیــن 
خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع ۸ نفــر کــه ۰/۰۲ 
می دهنــد  تشــکیل  را  متقاضیــان  کل  درصــد 
ــا نداشــتن شــرایط  ــردن ی ــه نک ــل مراجع ــه دلی ب
ــد؛  ــت کنن ــهیات دریاف ــتند تس ــذ وام نتوانس اخ
ــان  ــع از ســوی آن ــع موان ــه و رف در صــورت مراجع

ــا ــد. ایرن ــد ش ــت خواه ــهیات پرداخ تس

استانها

استاندار یزد:

مردم یزد، مردمی با فرهنگ غنی و ارزشمند هستند 
مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

افزایش 200 درصدی ورود گردشگران خارجی به کرمان

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شناسایی ۱۴ باند توزیع مواد مخدر در استان
مدیر شعب بانک سپه استان یزد خبر داد:

آغاز طرح ضربتی وام ازدواج در بانک سپه یزد 

یخچال خشتی از جاذبه  های گردشگری میبد
ــد بنایــی قدیمــی مخصــوص ســاخت  یخچــال خشــتی شهرســتان میب
و نگهــداری یــخ بــوده اســت و بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی منطقــه 

ــه شــمار مــی رود.  یکــی از نشــانه های تمــدن مــردم ایــن منطقــه ب
ســاختمان عظیــم ایــن یخچــال خشــتی کــه دارای قدمتــی پیــش از دوره 
ــی،  ــمت اصل ــار قس ــت، از چه ــت و گل اس ــده از خش ــار و ساخته ش قاج
حــوض یخ بنــد، دیوارهــای ســایه انداز، گنبــد اصلــی و مخــزن یــخ 

تشــکیل شــده اســت. 
ایــن یخچــال در فاصلــه ۵۰ کیلومتــری شــمال یــزد درکنــار راه کاروانســرا 

و در جــوار چاپارخانــه، آب انبــار و ربــاط شــاه عباســی میبــد قــرار دارد. 
دیوارهــای شــرقی و غربــی و جنوبــی آن در زمســتان سایه ســار ســردی 
ــب  های  ــت. در ش ــاخته اس ــم می س ــال فراه ــمالی یخچ ــه ش در محوط
ــا انداختــن آب قنــات بــه حــوض پهنــاور و کم عمــق آن محوطــه  چلــه ب
ــاخته  ــخ س ــزرگ ی ــات ب ــی قطع ــب های متوال ــن کار در ش ــرار ای و تک
می  شــده و پــس از شکســته شــدن بــه مخــزن یــخ در زیــر گنبــد یخچــال 
ــته را  ــای انباش ــزرگ، یخ ه ــتی ب ــد خش ــت. گنب ــده اس ــل می  ش منتق
نگــه می  داشــته کــه در تابســتان از آن بــرای اســتفاده کاروانیــان و مــردم 

بهره بــرداری می  کردنــد. 
ــا ۰.۵  ــق تقریب ــی و کم عم ــوض گل ــد، ح ــال میب ــد یخچ ــه یخبن محوط
متــر بــه مســاحت تقریبــی ۸ هــزار متــر مربــع اســت و دیوارهــای بلنــد 
ــی  ــا ضخامــت ۲ متــر و ارتفــاع ۸ متــر در ســه جهــت جنوب ســایه انداز ب

ــا طــول ۲۰ متــر قــرار دارنــد.  ــا طــول ۴۲ متــر(، شــرقی و غربــی ب )ب
ــد یخچــال خشــتی میبــد حــدود 3۰۰ متــر  ــره ای گنب ســطح قاعــده دای
مربــع و ارتفــاع گنبــد تقریبــا 1۵ متــر اســت. پهنــای دیــوار خشــتی گنبد از 

بــاال بــه پاییــن بــه طــرز ماهرانــه ای کــم می شــود. 
ــا  ــازگار ب ــنتی و س ــازه های س ــه ای از س ــد، نمون ــدی میب ــال گنب یخچ
زیســت بوم ایــران اســت کــه در نــوع خــود بهتریــن و بزرگ تریــن 
نمونــه از ایــن دســت بــه شــمار مــی رود. از نــکات بســیار مهــم در 
ــی و هماهنگــی آن  ــد، همخوان ــری یخچــال خشــتی میب طراحــی و کارب
بــا زیســت بوم منطقــه اســت کــه در شــمار ســازه  های »ســبز« محســوب 
می شــد. مدیریــت مناســب و به کارگیــری درســت منابــع آب در مناطــق 
ــتی  ــال خش ــای یخچ ــه ویژگی ه ــران از جمل ــک ای ــک و نیمه خش خش
میبــد اســت. ســپری کــردن تابســتان های گــرم و ســوزان و ذخیــره آب 
ــن  ــاخت ای ــای س ــر ویژگی  ه ــالی، از دیگ ــی و خشکس ــع کم آب در مواق

ــران اســت. ایســنا ــزی ای ــات مرک ــری و ف یخچــال  در مناطــق کوی

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها

 آغاز ثبت نام عتبات عالیات 
در استان یزد

ــج  ــر ح ــات دفت ــئول عتب مس
ــت:  ــزد گف ــتان ی ــارت اس و زی
ــفر  ــرای س ــران ب ــام زائ ثبت ن
ــروز  ــات عالیــات از دی ــه عتب ب
آغــاز  اســتان  در  یکشــنبه 
عــاوه  ثبت نام هــا  و  شــد 
ــرای  ــادی ب ــای ع ــر اعزام ه ب

افــراد، بــرای روزهــای عرفــه نیــز هســت.
کامــران بهــادر اظهــار کــرد: در ایــن ارتبــاط یــک هــزار و ۸۴۰ 
نفــر از طریــق ۴۶ کاروان اعــزام می شــوند کــه 3۶ کاروان 
هوایــی اســت بــا ۹ ســوتی پــرواز از فــرودگاه شــهید صدوقــی 

یــزد و بقیــه کاروان زمینــی اســت.
ــت،  ــه اس ــده روز عرف ــهریور آین ــم ش ــه نه ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــای دوم و شش ــی، روزه ــی و زمین ــزود: 1۰ کاروان هوای اف
شــهریور بــرای حضــور در آییــن معنــوی عرفــه اعــزام 

می شــوند.
ــد از  ــد دارن ــه قص ــی ک ــام متقاضیان ــه داد: ثبت ن ــادر ادام به
دوم تــا پایــان شــهریورماه بــه عتبــات عالیــات ســفر کننــد، 
از روز گذشــته آغــاز شــد. ســازمان حــج و زیــارت اســتان یــزد

 سالمت مردم 
در اولویت  کاری دام پزشکی 

ــد  ــاری در بازدی ــر کل دام پزشــکی چهارمحــال و بختی مدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــتان ب ــکی شهرس ــبکه دام پزش از ش
ســامت مــردم در اولویــت  کاری دام پزشــکی چهارمحــال 
و بختیــاری قــرار دارد، اظهــار کــرد: از وظایــف مهــم 
ــت  ــر بهداش ــتمر ب ــارت مس ــکی، نظ ــبکه های دام پزش ش
ــه  ــای منطق ــژه قصابی ه ــی، به وی ــام دام ــای خ فرآورده ه
و نظــارت بــر عملکــرد بخــش خصوصــی اســت تــا کار بــه 

طــور درســت انجــام شــود.
ــدواری کــرد: آلودگی هــای  ــار امی ــی اظه عبدالمحمــد نجات
زیســت محیطی در شهرســتان بــن بــه صفــر برســد 
ــت  کاری  ــردم در اولوی ــامت م ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــارت  ــر آن نظ ــدت ب ــه ش ــت و ب ــتان اس ــکی اس دام پزش
دارد، در صورتــی کــه کشــتار غیرمجــاز صــورت گیــرد، 
ــه مراجــع  ــان برخــورد جــدی خواهــد شــد و ب ــا متخلف ب

قضایــی معرفــی می شــوند. فــارس

 توزیع 2 هزار تن مرغ منجمد 
در کرمان

ــان  ــتان کرم ــمال اس ــور دام ش ــتیبانی ام ــر کل پش مدی
گفــت: طــرح توزیــع مــرغ منجمــد بــه منظــور تنظیــم بــازار 
گوشــت مــرغ تقریبــا از هفــت مــاه قبــل در کرمــان آغــاز و 
تاکنــون بیــش از ۲ هــزار تــن مــرغ در ایــن منطقــه توزیــع 

شــده اســت.
ــازار  ــع ب ــه موق ــم ب ــه تنظی ــزود: ب ــدی اف ــدی بنی اس مه
ــتان  ــور دام اس ــتیبانی ام ــرغ در اداره کل پش ــت و م گوش
کرمــان حساســیت ویــژه ای وجــود دارد؛ بــه گونــه ای کــه از 
اســفندماه ســال گذشــته تاکنــون حتــی یــک روز هــم امــر 

توزیــع مــرغ منجمــد متوقــف نشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای اینکــه مطمئــن باشــیم مــرغ 
منجمــد بــه دســت مــردم می رســد، اولویــت توزیــع را بــه 
فروشــگاه های بــزرگ و زنجیــره ای اختصــاص داده ایــم و 
قیمــت مــرغ بــرای ایــن فروشــگاه ها و عامــان توزیــع، ۵ 
ــزار و 7۰۰  ــده ۵ ه ــرای مصرف کنن ــان و ب ــزار و 3۰۰ توم ه

تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایرنــا

قهرمانی تیم کاراته چهارمحال و 
بختیاری در کشور 

کاراتــه  هیئــت  رئیــس 
بختیــاری  و  چهارمحــال 
تیــم کاراتــه  کــرد:  اظهــار 
چهارمحــال و بختیــاری در 
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان مس
و انتخابــی تیــم ملــی ســبک 
بــه  موفــق  سوکیوکوشــین 
ــز شــد  ــره و 3 نشــان برن ــک نشــان طــا، ۲ نق کســب ی
ــا را از آن  ــش کات ــی بخ ــت تیم ــوان نخس ــت عن و توانس

ــد. ــود کن خ
زهــرا مردانــی بــا بیــان اینکــه ایــن مســابقات بــا حضــور 
ــاالن و  ــد، بزرگس ــنی امی ــای س ــکار و در رده ه 1۲۰ ورزش
ــم رئیســی در  ــه داد: کاظ ــزار شــد، ادام پیشکســوتان برگ
اجــرای کاتای پینــان نشــان طــا و در کاتــای پیشــرفته بــه 
نشــان نقــره رده ســنی امیــد رســید. روابــط عمومــی اداره  

کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری

فعالیت ۷۰رسانه مجوزدار در یزد
 مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد گفــت: در 
ــا مجــوز  ــزد ب حــال حاضــر بیــش از 11۰ رســانه در اســتان ی
ــری  ــداد 7۰ رســانه خب ــن تع ــوده و از ای ــت ب در حــال فعالی

هســتند. 
علــی غیاثــی ندوشــن بــا اشــاره بــه فضــای رســانه ای اســتان 
ــوب و  ــای خ ــاهد فض ــبختانه ش ــت: خوش ــار داش ــزد اظه ی

مناســب رســانه ای در اســتان یــزد هســتیم.
ــه داشــتن  ــا توجــه ب ــزد ب وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ی
وزارت  از  دیجیتــال کــه  و  چاپــی  رســانه   11۰ از  بیــش 
ــی  ــد، یک ــت کرده ان ــگ و ارشــاد اســامی مجــوز دریاف فرهن
ــر و  ــه خب ــا عرص ــاط ب ــور در ارتب ــال کش ــتان های فع از اس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــات ب مطبوع

 متوقف شدن رشد حاشیه نشینی 
در کرمان 

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
ــینی و  ــده حاشیه نش ــا پدی ــارزه ب ــی مب ــروه تخصص در کارگ
ــات  ــت: معض ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــواری در اس زمین خ
ــردن  ــن ب ــه از بی ــدات در زمین ــن تهدی ــی از اصلی تری اجتماع

ــتند. ــه هس ــی جامع ــرمایه های اجتماع س
حمیــد ذکاء اســدی افــزود: حــدود دو ســال اســت کــه 
ــر حــل معضــات و  مقــام معظــم رهبــری تاکیــد ویــژه ای ب

ــد.  ــی دارن ــکات اجتماع مش
وی گفــت: می تــوان بــه طــور یقیــن اعــام کنیــم در اســتان 
کرمــان توانســته ایم جلــوی رشــد حاشیه نشــینی را بگیریــم 
اســتان کرمــان محســوب  بــزرگ  از موفقیت هــای  کــه 

می شــود. شــهر فــردا

ــاد  ــی جه ــور باغبان ــر ام ــیرانی، مدی ــم ش ابراهی
اظهــار  بختیــاری،  و  چهارمحــال  کشــاورزی 
کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر اقلیــم و آب  و هــوای 
منطقــه، کاهــش بارندگــی، افزایــش دمــا، بــروز 
خشکســالی های پی در پــی و کاهــش میــزان 
ــوی کشــت در  ــی، الگ ــای زیر زمین ســطح آب ه
چهارمحــال و بختیــاری کــه بــر اســاس شــرایط 
منطقــه در ســالیان گذشــته شــکل گرفتــه، 

ــت. ــر اس ــد تغیی نیازمن
ــب  ــه اینکــه شــغل اغل ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــتایی  ــق روس ــژه در مناط ــتان، به وی ــردم اس م
را  الگــوی کشــت  بایــد  اســت،  کشــاورزی 
ــش  ــر کاه ــاوه ب ــه ع ــر داد ک ــوی تغیی ــه نح ب

ــز کســب شــود. ــی نی ــد کاف مصــرف آب، درآم
مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
ــر  ــای مثم ــه داد: ایجــاد باغ ه ــاری ادام و بختی
ماننــد بــادام و انگــور در ســطوح شــیب دار، 
کشــت گیاهــان دارویــی، گونه هــای بومــی 
ماننــد کرفــس، موســیر، زعفــران و گل محمــدی 
ــر  ــرای تغیی ــبی ب ــای مناس ــد انتخاب ه می توان

اصــاح الگــوی کشــت در اســتان باشــد.
 شــیرانی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا در ســال 
ــی  ــاز آب ــه نی ــدی را ک گذشــته کشــت گل محم
بســیار کمــی دارد، در مناطــق مختلــف اســتان 
ــال  ــم و امس ــاز کردی ــوت آغ ــورت پایل ــه ص ب
حــدود ۴۰۰ هکتــار از اراضــی اســتان زیــر کشــت 

ایــن گیــاه رفتــه کــه 1۰۰ هکتــار بــاورو و بقیــه بــه 
صــورت قلمــه هســتند.

ــت گل  ــل برداش ــه فص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــاه از اردیبهش ــک م ــدت ی ــه م ــدی ب محم
ــه  ــا توج ــال ب ــزود: امس ــت، اف ــرداد اس ــا خ ت
ــه اینکــه میانگیــن برداشــت گل محمــدی در  ب
هــر هکتــار 3 تــن اســت، میــزان برداشــت ایــن 

ــت. ــوده اس ــن ب ــتان 3۰۰ ت ــول در اس محص
مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری ادامــه داد: در حــال حاضــر نیــز 1۵۰ 
هــزار قلمــه ریشــه دار تولیــدی گلخانه هــای 
اســتان و 1۲۰ هــزار قلمــه کشــت بافــت تولیــدی 
خــارج از اســتان در بیــن بــاغ داران و کشــاورزان 

ــود. ــع می ش توزی
ــاع  ــزان ارتف ــه می ــه ب ــا توج ــزود: ب ــیرانی اف ش
ــاده  ــی اســتان، م ــه و شــرایط آب و هوای منطق
مؤثــره گل محمــدی از کیفیــت باالیــی برخــوردار 

اســت.
وی گفــت: مقــدار زیــادی از محصــول تولیــدی 
ــو 1۰  ــر کیل ــت ه ــا قیم ــتان ب ــدی اس گل محم
ــر و  ــد عط ــای تولی ــه کارخانه ه ــان ب ــزار توم ه
مــواد بهداشــتی اســتان های همجــوار فروختــه 
و ســهم اندکــی نیــز بــه صــورت خوراکــی 

مصــرف می شــود.
شــیرانی افــزود: بــا جایگزینــی کشــت های 
ــی و  ــان داروی ــت گیاه ــیله کش ــه وس ــنتی ب س
اقامــی کــه نیــاز آبــی کمتــری دارنــد، می تــوان 
ــتغال و  ــه اش ــر آب ب ــرف کمت ــر مص ــاوه ب ع

ــید. فــارس ــتری رس ــود آوری بیش س

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کاشت گل محمدی، انتخاب مناسبی برای اصالح الگوی کشت 

،،
در سال 1395، مبلغ 80 میلیارد تومان 
مالیات هــای غیرمســتقیم  از محــل 
مرکــز  شــهرداری  بــه  افــزوده(  )ارزش 
اســتان بــرای توســعه خدمــات عمــران 

شــهری پرداخــت شــده اســت



ــر مــواد غذایــی ســازمان غــذا و  رئیــس اداره نظــارت ب
ــه صــورت  ــه ب ــای خشک شــده ای ک ــت: میوه ه دارو گف
ــه  ــازار ب ــخصاتی در ب ــوع مش ــچ ن ــدون هی ــه ای و ب فل
فــروش می رســند، مــورد تاییــد وزارت بهداشــت و 

ــت.  ــذا و دارو نیس ــازمان غ س
نســترن محمــدی، رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایی 
ــذا و دارو،  ــازمان غ ــی س ــأ گیاه ــا منش ــامیدنی ب و آش
ــده  ــورت خشک ش ــه ص ــه ب ــی ک ــرد: میوه های ــار ک اظه
ــای  ــد در کارخانه ه ــند، بای ــروش می رس ــه ف ــازار ب در ب

ــوند. ــته بندی ش ــه و بس ــتی تهی ــز بهداش مجه
وی افــزود: میوه هــای خشک شــده حتمــا بایــد در 
ــتی و  ــای بهداش ــذ پروانه ه ــمول اخ ــای مش کارخانه ه
در شــرایط مناســب و مطابــق بــا ضوابــط و قوانیــن تهیــه 

ــوند. ــته بندی ش و بس
ــه ای  ــده  فل ــای خشک ش ــرد: میوه ه ــان ک ــدی بی محم
کــه بــدون هیــچ نــوع مشــخصاتی در بــازار بــه فــروش 
می رســند، مــورد تاییــد وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا 
ــن  ــد ای ــگام خری ــدگان هن ــت و مصرف کنن و دارو نیس
نــوع محصــوالت حتمــا بایــد بــه مشــخصات بهداشــتی 

بــر روی آن هــا دقــت کننــد.
ــامیدنی  ــی و آش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــس اداره نظ رئی
ــد:  ــادآور ش ــذا و دارو ی ــازمان غ ــی س ــأ گیاه ــا منش ب
ــر  ــه ب ــا ک میوه هــا پــس از خشــک شــدن در کارخانه ه
ــی  ــا حضــور مســئول فن ــط بهداشــتی و ب اســاس ضواب
ــاظ  ــز از لح ــته بندی نی ــگام بس ــرد، هن ــورت می گی ص

باقی مانــده ســموم کنتــرل می شــوند. وبــدا

ــره  ــن کنگ ــی نوزدهمی ــر علم ــر مســعود اســامی، دبی دکت
بین المللــی تازه هــای قلــب و عــروق، در آســتانه برگــزاری 
ــروق  ــب و ع ــای قل ــی تازه ه ــره بین الملل ــن کنگ نوزدهمی
ــن  ــه جدیدتری ــره ارائ ــن کنگ ــی ای ــدف اساس ــت: ه گف
ــی  ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــی در زمین ــائل علم مس
ــرار داد  ــکان ق ــار پزش ــا را در اختی ــوان آن ه ــه بت ــت ک اس
ــا اطاعــات آن هــا هــم همچــون پزشــکان دنیــا در ایــن  ت

ــه روز شــود. ــه ب زمین
از  خارجــی  ســخنران   ۳۰ حضــور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــورهای آمریــکای شــمالی، اروپــا و ژاپــن افــزود: 
پیش بینــی می شــود در کنگــره امســال حــدود چهــار 
ــر  ــزار نف ــه ه ــیم ک ــته باش ــرکت کننده داش ــر ش ــزار نف ه

آن هــا متخصــص قلــب و عــروق هســتند.

ــای  ــت بیماری ه ــه وضعی ــه ب ــره در ادام ــی کنگ ــر علم دبی
قلبــی در کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ســکته های مغــزی به 
دنبــال نامنظمی هــای قلبــی از جملــه بیماری هــای شــایع 

در کشــور اســت.
ــزی  ــکته های مغ ــع س ــتر مواق ــه بیش ــام اینک ــا اع وی ب
ناشــی از فشــار خــون کنترل نشــده یــا نامنظمی هــای 
قلبــی اســت، افــزود: در کشــور ۶۰ درصــد افــراد بــاالی ۶۰ 

ــاال هســتند. ســال دچــار فشــار خــون ب
ــزی  ــکته مغ ــر س ــن تظاه ــه اولی ــام اینک ــا اع ــامی ب اس
فشــار خــون باالســت، تاکیــد کــرد: نیمــی از افــراد مبتــا به 
فشــار خــون بــاال در کشــور از بیمــاری خــود اطــاع ندارنــد 
و نیمــی دیگــر از افــرادی کــه مطلــع هســتند، درمــان موثــر 

ــد. روابــط عمومــی انجمــن آترواســکلروز ایــران نمی گیرن

هشدار سازمان غذا و دارو:

از خرید میوه های خشک شده فله ای خودداری کنید 
دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق مطرح کرد:

اولین علت سکته مغزی 

درمان »سالک« با طب سنتی 
ــتی  ــتی و زیرپوس ــه  پوس ــک ضایع ــالک، ی س
عفونــی اســت کــه باعــث بــروز زائده هــای 
ایــن  کــه  می شــود  پوســت  روی  نوک تیــز 
زائده هــا بعــدا تبدیــل بــه زخــم می شــوند.

 ایــن بیمــاری عمومــا در کــودکان و جوانــان 
ایــن  ایجــاد می شــود؛ اصلی تریــن میزبــان 
ــی  ــا نوع ــل آن ه ــل ناق ــان و عام ــا، انس انگل ه

ــت. ــی اس ــه  خاک پش
دوره  کمــون بیمــاری ســالک خشــک، بیــن 
2 تــا ۶ مــاه اســت؛ در ابتــدا یــک جــوش 
کوچــک روی صــورت پیــدا می شــود و ایــن 
ــه  ــل ب ــده و تبدی ــزرگ ش ــج ب ــه  تدری ــوش ب ج
ــن  ــم ای ــود؛ زخ ــی می ش ــتِی زخم ــه  پوس ضایع
ضایعــه پوســتی، در مرکــز آن و ایــن ضایعــه بــه  
ــخصی دارد و  ــرز مش ــت و م ــدور اس ــورت م ص
در اطــراف ایــن ضایعــه پوســتی، مــرز گوشــتی 
زبــری وجــود دارد و از آن مــاده عفونــی ترشــح 

می شــود.
 ســالک خشــک ممکــن اســت بــه  صــورت یــک 
ــاط  ــادی زخــم در نق ــداد زی ــا تع زخــم واحــد ی

بــاز بــدن باشــد.

ــاری  ــن بیم ــر ای ــر اث ــوال ب ــاوی معم ــدد لنف غ
ایــن زخم هــا  نمی شــوند؛  بــزرگ  و  ملتهــب 
ــا  ــد، ام ــود می یابن ــد بهب ــال بع ــا 2 س ــن 1 ت بی
ــزرگ و  ــوش ب ــای ج ــک ج ــد ی ــای آن مانن ج
بــدون رنگدانــه پوســتی، روی پوســت می مانــد؛ 
ایــن انگل هــا بــه  وفــور در بــدن شــخص آلــوده 
تمــاس  اثــر  در  می تواننــد  و  دارنــد  وجــود 
ــراد  ــایر اف ــه س ــوده ب ــخص آل ــا ش ــتقیم ب مس
منتقــل شــوند. حتــی در مــواردی ممکــن اســت 
ــخص  ــه ش ــتی ب ــاس پوس ــا تم ــگل ب ــن ان ای
ــت در  ــن حال ــه ای ــه البت ــل شــود ک ــر منتق دیگ
پوســت شــخص  صورتــی رخ می دهــد کــه 

ــد. ــی باش ــده زخم پذیرن
امــا مهم تریــن و مفیدتریــن داروی مؤثــر بــرای 

ــه از  ــوس« اســت ک ــان ســالک »شــیره فل درم
ــور  ــه  ط ــی ب ــازان قدیم ــی از داروس ــرف بعض ط
ــر  ــت و کمت ــه  کار می رف ــّری ب ــرارآمیز و س اس
کســی از آن آگاه بــود؛ در ایــن مطلــب طــرز تهیــه 

و اســتفاده از آن را آمــوزش می دهیــم.
فلــوس را بشــکنید و مغــز آن را کــه شــامل 
هســته و شــیره اســت در آب خیــس کنیــد؛ 
ــه در آب  ــیره آن را ک ــد و ش ــدا کنی ــته را ج هس
حــل می شــود، بگیریــد و بــا حــرارت مایــم آن 
را غلیــظ کنیــد تــا بــه  صــورت یــک پمــاد درآیــد. 
ــن  ــد و ای ــالک بگذاری ــم س ــد آن را روی زخ بع
ــالک  ــا س ــد ت ــرار کنی ــار تک ــن ب ــل را چندی عم

ــرود. ــن ب ــود و از بی ــان ش درم
ــه  ــن اســت ک ــان ای ــن درم ــای ای ــی از مزای  یک
جــای زخــم آن پــس از بهبــودی کوچــک و 
قشــنگ باقــی می مانــد؛ بــه  طــوری کــه نه تنهــا 
صــورت را زشــت نمی کنــد، بلکــه بــر زیبایــی آن 

می افزایــد. بهداشــت نیــوز

مدیــر عامــل انجمــن ام اس گفــت: تهــران، 
اصفهــان، آذربایجــان شــرقی و فــارس بــه 
ترتیــب بیشــترین آمــار مبتایــان بــه ام اس 
ــفانه در  ــد. متاس ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
آمار هــا  افزایــش  شــاهد  اخیــر  ســال های 
ــم. در حــال حاضــر در  ــران بوده ای ــژه در ته به وی
ــاری  ــن بیم ــه ای ــا ب ــر مبت ــه 8 نف ــران روزان ته

می شــوند.  شناســایی 
ــران  ــرد: در ای ــان ک ــمند بی ــین هوش عبدالحس
ــوص  ــتانی مخص ــتانی و شهرس ــز اس 44 مرک
بیمــاران ام اس وجــود دارد. در ایــن مراکــز 
ــم؛  ــه ام اس داری ــا ب ــار مبت ــدود ۶۳5۰۰ بیم ح
امــا طــی بررســی هایی کــه انجمــن انجــام داده 
اســت، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ۳۰ درصــد 

از بیمــاران بــرای عضویــت در ایــن مراکــز اقــدام 
ــزار  ــران 18 ه ــتان ته ــا در اس ــد. آمار ه نکرده ان
بیمــار بــوده و در مناطــق 2 و 5 بیشــترین میزان 

ــم. ــان را داری مبتای
هوشــمند یــادآور شــد: علــت بــروز ایــن بیمــاری 
ــی  ــل قاطع ــوان دلی ــت و نمی ت ــناخته اس ناش
را بــرای پیدایــش آن اعــام کــرد. موقعیــت 
عفونت هــا،  ژنتیــک،  کشــورها،  جغرافیایــی 
اســترس های شــدید و مشــکات روحی روانــی 
ــن  ــروز ای ــر را در ب ــای خط ــترین فاکتوره بیش

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاری ب بیم
ــد: در  ــادآور ش ــن ام اس ی ــل انجم ــر عام مدی
کشــورهای اروپایــی و امریکایــی از هــر صدهــزار 
نفــر، صــد نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند. 

ــه  ــران و منطق ــه در ای ــی ای ک ــفانه نگران متاس
ــا  ــه آمار ه ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای خاورمیان
در حــال نزدیکــی بــه آمارهــای کشــورهای 

ــت. ــی اس ــی و امریکای اروپای
بــه گفتــه وی زنــان بیــش از مــردان بــه بیمــاری 
ام اس مبتــا می شــوند؛ بــه عبارتــی تعــداد 
ــه 1  ــان ۳ ب ــه آقای ــبت ب ــم نس ــان خان مبتای

ــت. اس
ــت  ــبختانه در دول ــد: خوش ــادآور ش ــمند ی هوش
یازدهــم مشــکلی در ارتبــاط بــا دسترســی 
ــی از  ــت. بخش ــود نداش ــه دارو وج ــاران ب بیم
ــرا  ــرار دارد؛ چ ــه ق ــش بیم ــت پوش ــا تح داروه
کــه تولیــد داخــل کشــور هســتند؛ امــا تعــدادی 
دیگــر کــه از خــارج کشــور وارد می شــوند، 
بایــد  بیمــاران  خــود  و  نیســتند  این طــور 
ــای خارجــی  ــل شــوند. داروه ــا را متقب هزینه ه

ــد مصــرف شــود، حــدود 8۰۰  ــاه بای ــر م ــه ه ک
ــن مــورد  ــر هســتند کــه ای هــزار تومــان هزینه ب
ــته های  ــا و خواس ــن دغدغه ه ــی از مهم تری یک
پــی  در  لــذا  می شــود؛  محســوب  انجمــن 
مذاکــرات جــدی بــا وزارت بهداشــت هســتیم تا 
ایــن تعــداد از داروهــا را نیــز بتوانیــم در پوشــش 
بیمــه قــرار دهیــم. انجمــن خواســتار قــرار 
ــای  ــف بیماری ه ــاری در طی ــن بیم ــن ای گرفت
ــای  ــد از مزای ــاران بتوانن ــا بیم ــت ت ــاص اس خ

ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــاص نی ــاران خ بیم
در  ام اس خاطرنشــان کــرد:  انجمــن  مدیــر 
ــی از  ــوان یک ــتغال را می ت ــکل اش ــور مش کش
ــان دانســت؛ حــدود ۶۰  دغدغه هــای مهــم جوان
ــتند.  ــرده هس ــاران ام اس تحصیلک ــد بیم درص
ــه لحــاظ اشــتغال  ــه ســالم اســت ب ــی ک جوان
ــد  ــور کنی ــون تص ــت و اکن ــکل اس ــار مش دچ

جوانــی کــه بــه بیمــاری ای ماننــد ام اس مبتــا 
می شــود نیــز، از لحــاظ آتیــه شــغلی چــه 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــورد! عم ــی می خ ــه بزرگ ضرب
در ســنین جوانــی بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
ــواده  ــه خان می شــوند هزینه هــای جانبــی کــه ب
ــر  ــد، بســیار گــزاف اســت. عــاوه ب وارد می کنن
هزینه هــای دارویــی، هزینه هــای توانبخشــی 
بیمــاران نیــز مطــرح اســت کــه تحــت پوشــش 

ــدارد. ــرار ن ــه ق بیم
یــک  هزینــه  میانگیــن  افــزود:  هوشــمند 
ــدود  ــی دارد، ح ــاع خوب ــه اوض ــار ام اس ک بیم
ــن  ــر ای ــت. اگ ــاه اس ــان در م ــون توم 1.5میلی
بیمــار در خانــه نیــاز بــه نگهــداری و توانبخشــی 
داشــته باشــد، دســت کم ۳ میلیــون تومــان در 
مــاه هزینــه می بــرد کــه هیــچ کــدام از آن هــا را 

ــود. جــام جــم ــل نمی ش ــه متقب بیم
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هزینه یک بیمار ام اس در ماه چقدر است؟ 

تازههایپزشکی
 مصرف بادام در بهبود 

کلسترول HDL تاثیر دارد
ــه تقویــت  ــادام ب ــه گفتــه محققــان مصــرف منظــم ب ب
میــزان کلســترول HDL کمــک می کنــد؛ در حالــی 
ــود  ــز بهب ــدن را نی ــع آن از ب ــیوه دف ــان ش ــه همزم ک

. می بخشــد
در ایــن مطالعــه، محققــان میــزان و عملکــرد کلســترول 
HDL )لیپوپروتئیــن بــا چگالــی بــاال( را در افــرادی کــه 
هــر روز بــادام مصــرف می کردنــد بــا میــزان و عملکــرد 
HDL همــان گــروه از افــراد کــه بــه جــای بــادام، کیــک 

مافیــن می خوردنــد، مقایســه کردنــد. 
ــی  ــم غذای ــرکت کنندگان رژی ــد در ش ــان دریافتن محقق
بــادام، میــزان و عملکــرد HDLشــان بهبود یافته اســت. 
سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا، 
نشــان  زیــادی  »مطالعــات  می گویــد:  این بــاره  در 
داده انــد کــه مصــرف بــادام موجــب کاهــش کلســترول 
ــی  ــاری قلب ــی بیم ــر اصل ــور پرخط ــه فاکت ــد LDL ک ب
اســت، می شــود؛ امــا تاکنــون مطالعــه ای دربــاره 
تاثیــر بــادام بــر کلســترول HDL کــه کلســترول خــوب 
ــاری  ــک بیم ــش ریس ــه کاه ــود و ب ــوب می ش محس

ــود.« ــده ب ــام نش ــد، انج ــک می کن ــی کم قلب
محققــان مشــاهده کردنــد بــادام می توانــد میــزان ایــن 
 HDL کلســترول را افزایــش دهــد و عملکــرد کلســترول
ــود بخشــد کــه عملکــرد آن از طریــق جمــع آوری  را بهب

کلســترول اســت. خبــر فارســی

موسیقی درمانی تاثیری در بهبود 
اوتیسم ندارد

ــد  ــوان می کردن ــی عن ــات قبل ــق مطالع ــان طب محقق
کــه تلفیــق موســیقی و درمــان بــه بیمــاران مبتــا بــه 
ــکار  ــتر، ابت ــزه بیش ــا انگی ــد ت ــک می کن ــم کم اوتیس
بیشــتر و توانایــی برقــراری ارتباط بهتر را داشــته باشــند؛ 
ــد نشــان می دهــد موســیقی درمانی  امــا مطالعــه جدی

ــد. ــم نمی کن ــانه های اوتیس ــود نش ــه بهب ــی ب کمک
در ایــن مطالعــه محققــان نــروژی دریافتنــد کودکانــی 
کــه در موســیقی درمانی، بداهه نــوازی و درمــان اســتاندارد 
ــی کــه فقــط  ــه کودکان ــد، نســبت ب شــرکت کــرده بودن
تحــت درمــان اســتاندارد بیمــاری اوتیســم قــرار گرفتــه 

بودنــد، بهبــودی بیشــتری را تجربــه نکردنــد.
تحقیقــات  مرکــز  در  تحقیــق  تیــم  سرپرســت 
موســیقی درمانی آکادمــی گــرگ نــروژ در این بــاره 
ــی  ــه خوب ــد گزین ــیقی درمانی می توان ــد: »موس می گوی

بــرای کــودکان دارای عملکــرد پاییــن باشــد.«
در ایــن مطالعــه، محققــان ۳۶4 کــودک 4 تــا ۷ ســال 
را کــه همگــی مبتــا بــه اوتیســم بودنــد، بررســی 
کردنــد؛ نیمــی از کــودکان بــه طــور تصادفــی بــه گــروه 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــتاندارد و نیم ــان اس ــده درم دریافت کنن
گــروه دریافت کننــده درمــان اســتاندارد همــراه بــا 

موســیقی درمانی اختصــاص داده شــدند.
محققــان اذعــان می کنند طبــق مطالعات، موســیقی درمانی 
تاثیــر متمایــزی نســبت بــه درمــان اســتاندارد در رونــد 

بهبــود بیمــاری نــدارد. شــهر خبــر

تغذیه
 خوراکی مفید برای کم خونی 
و مضر برای فشار خون باال 

مصــرف »فلفــل« بــرای جبــران فشــار خــون پاییــن 
و کم خونــی مناســب اســت و بــرای کســی کــه 

ــاال دارد، مضــر.  فشــار خــون ب
خوانــده  گوناگونــی  نام هــای  بــه  فلفــل  دانــه 
می شــود؛ از جملــه پلپــل، بلبــل، رج، ارنیفــس، 
حافظ الکافــور،  بابــاری،  اســتراود،  اســتی اود، 

شــیاف، خــوذی، کوپــر، شــاب و قعیــر.
می گوینــد کــه گیاهــی  را »ســهنجه«  آن  گیــاه 
دولپــه ای، بی گلبــرگ از تیــره  بیدهــا، بــا ریشــه 
ســاقه خیز و کوتــاه اســت کــه بــا آن هــا بــه درختــان 
ــود  ــه گاه خ ــان تکی ــر از درخت ــبد و اگ ــاور بچس مج

ــی رود. ــن م ــود، از بی ــده ش کن
ــت؛  ــز اس ــوی و نوک تی ــرد و بیض ــل، منف ــرگ فلف ب
ــوه کوچــک و کــروی  ــا ۳۰ می روی شــاخه آن، 2۰ ت
ــاه، هندوســتان و  ــن گی ــزان می شــود. منشــأ ای آوی

جنــوب شــرق آسیاســت.
ــازار  ــه فلفــل ســیاه و ســفید در ب ــه دو گون فلفــل ب
عرضــه می شــود؛ فلفــل ســیاه، میــوه خشــکی 
اســت کــه قبــل از رســیدن، چیــده می شــود؛ میــوه 
ــک »گــردو« و خاکســتری  ــدر ی ــه ق خشــک آن، ب

ــوه ای اســت. ــا قه ــره ی تی
فلفــل ســفید، میــوه رســیده اســت کــه با خیســاندن 
ــوه را از آن  ــی می ــدار و خارج ــمت آب آن در آب، قس
جــدا می کننــد؛ در تقلــب فلفــل، آن را بــا دانــه 
ــل و  ــابه فلف ــی مش ــه از گیاه ــل( ک دارفلفل )دارپلپ
ــا قیمــت  ــد ت ــوط می کنن ــر از آن اســت، مخل ارزان ت

آن کــم شــود.
مصــرف انــدک فلفــل بــرای همگان مناســب اســت؛ 
امــا اســتفاده درمانــی از آن بایــد بــا ماحظــه وضــع 
مزاجــی فــرد باشــد؛ به ویــژه اســراف در آن موجــب 
ــود؛ از  ــدی می ش ــراض مقع ــده و ام ــحات مع ترش
ــک  ــرم و خش ــزاج گ ــه م ــانی ک ــت کس ــن جه همی

دارنــد، بایــد در مصــرف آن احتیــاط کننــد.
مــزاج فلفــل، گــرم و خشــک اســت؛ بــرای همیــن 
ــی  ــد کاربردهــای متنوع ــه ضــد می توان ــان ب در درم
مخــاط                              تحریــک  فلفــل،  اثــر  باشــد؛  داشــته 
و عطســه آوری اســت؛ از ایــن جهــت بــرای عفونــت 

ــر اســت. ــه موث ری
ــرای  ــت؛ ب ــرد« اس ــد س ــرض قن ــد »م ــل ض فلف
ــب  ــی مناس ــن و کم خون ــون پایی ــار خ ــران فش جب
ــاال دارد،  ــون ب ــار خ ــه فش ــی ک ــرای کس ــت و ب اس
مضــر اســت؛ بــرای بانوانــی کــه خشــکی واژن 
ــت  ــه رطوب ــی ک ــرای بانوان ــت و ب ــر اس ــد، مض دارن
ــت  ــه رطوب ــانی ک ــن کس ــد و همچنی ــی دارن اضاف
دســتگاه تنفســی دارنــد، مفیــد اســت؛ بــرای 

ــت. ــد اس ــه مفی ــوای مردان ــت ق تقوی
گَــرد فلفــل، حشــرات را دور می کنــد و پارچــه 
ــت  ــن جه ــد؛ از ای ــد نمی زن ــل را بی ــه فلف آغشــته ب
ــد  ــور می توانن ــمالی کش ــق ش ــی مناط ــژه اهال به وی
ــه  ــد ب ــاس از بی ــدن پارچــه و لب ــرای در امــان مان ب

ــنیم ــند. تس ــل بپاش آن فلف

زیبایی

آداب استفاده از ضدآفتاب
 عوارض اصلی اشعه ماوراء بنفش خورشید 

چیست؟ 
ــید  ــه از خورش ــش ک ــاوراء بنف ــعه م ــم اش ــش اعظ بخ
متصاعــد می شــود، در الیه هــای ازن توســط اکســیژن 
بــه  اشــعه کــه  از  جــذب می شــود. قســمت کمــی 
زمیــن می رســد، بــرای پوســت مضــر اســت؛ البتــه 
ــد  ــوارض می توان ــم دارد . ع ــودش را ه ــاص خ ــع خ مناف
ســوختگی پوســت و برنــزه شــدن بیــش از حــد آن باشــد 
تــا مســتعد شــدن بــرای بعضــی ســرطان های پوســت و 

پیــری زودرس آن.
 اشعه ماوراء بنفش خورشید چه تاثیری بر 

پوست دارد؟
مدت زمانــی  یکــی  اســت؛   مهــم  بســیار  مســئله  دو 
اســت کــه در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش خورشــید قــرار 
می گیریــم و دیگــر آفتاب ســوختگی هایی اســت کــه 
در دوران کودکــی در اثــر مواجهــه بــا نــور خورشــید ایجــاد 
ــالی  ــرد را در بزرگس ــد ف ــت می توان ــن حال ــود. ای می ش

ــد. ــروز ســرطان کن مســتعد ب
 آیا میزان SPF ضد آفتاب،  تاثیری بر میزان 

حفاظت آن از اشعه خورشید دارد؟
اختــاف بیــن کــرم بــا SPF 15 و ۳۰ در حفاظــت پوســت، 
ــت دارد   ــه اهمی ــت. آنچ ــد اس ــار درص ــه، چه ــدود س ح
اســتفاده درســت از ضــد  آفتــاب اســت . اگــر شــما کرمــی 
را کــه SPF آن 1۰۰ اســت،  درســت اســتفاده نکنیــد و کمتر 
ــرای  ــی ب ــت کاف ــد،  محافظ ــرار نکنی ــد و تک ــرف کنی مص
 SPF پوســت نــدارد و مثــل ایــن اســت کــه شــما در حــد

5، ضــد  آفتــاب زده ایــد.
 برای کسانی که به علت شغلشان در 

طوالنی مدت زیر نور آفتاب کار می کنند،  کرم 
ضد آفتاب با چه SPF توصیه می کنید؟

 UVB وUVA ــه اشــعه ــد طــوری باشــد ک ــاب بای ضد آفت
هــر دو را پوشــش دهــد. در بعضــی ضد آفتاب هــا نوشــته 
 UVB ؛ چــرا کــه ایــن اشــعه هــم بــه انــدازهUVA شــده
می توانــد عارضــه داشــته باشــد. مصــرف ضد آفتــاب 
بایــد 15 تــا۳۰ دقیقــه قبــل از خــروج از منــزل باشــد. در 
مســافرت هــر دو ســاعت یکبــار و در حالــت طبیعــی هــر 
ســه ســاعت یکبــار ضدآفتــاب را تمدیــد کنیــد. البتــه فقط 

ــد.  ــا نکنی ــاب اکتف ــه زدن ضد آفت ب
 افراد چگونه می توانند ضد آفتاب انتخاب 

کنند؟ 
افــراد بــا مراجعــه بــه پزشــک متخصــص پوســت 
می تواننــد بــر اســاس چــرب یــا خشــک بــودن پوســت، 
آکنــه داشــتن یــا نداشــتن ضد آفتــاب تهیــه کننــد. بعضــی 
ــاب و  ــم ضد آفت ــی ه ــتند؛  یعن ــا دو کاره هس ضد آفتاب ه

هــم ضــد آکنــه هســتند.
 برای کودکان از چه زمانی ضد آفتاب تجویز 

می شود؟
ــد از کــرم ضد آفتــاب  ــه بعــد بای کــودکان از دو ســالگی ب

اســتفاده کننــد. 
ــرم  ــوع ک ــن ن ــد. ای ــا 5۰ باش ــن ۳۰ ت ــد بی SPF می توان
مــورد  می توانــد  و کــودکان  آقایــان  خانم هــا،  بــرای 

ــرد. جــام جــم ــرار گی ــتفاده ق اس

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و ششم: حسن خلق و نتیجه 
بدخلقى )2(

ُحْســِن  ِمــْن  َاْهَنــاُء  »الَعْیــَش  الصــادق)ع(:  قــاَل 
الُخلــِق«؛ »هیــچ لذتــی گواراتــر از حســن خلــق نیســت.«

دوست داشــتنى،  جــذاب،  شــیرین،  گــوارا،  زندگــى 
بانشــاط، شــاداب و گــرم و داراى اســتوارى در پرتــو 
حســن خلــق بــه دســت مى آیــد. خانــواده اى کــه 
ــى در آن  ــد، تلخ ــق باش ــن خل ــه حس ــر پای ــش ب روابط
 راه نــدارد و ســختى ها بــه آســانى تبدیــل مى شــود 
ــرام الزم برخــوردار  ــواده از عــزت و احت و اعضــای آن خان

مى شــوند.
ــر  ــه اش ب ــه پای ــى ک ــت روابط ــه عل ــواده ب ــن خان  در ای
ــد  ــایش در ح ــش و آس ــده، آرام ــا ش ــق بن ــن خل حس
ــود  ــش موج ــایه آرام ــود دارد و در س ــادی وج ــیار زی بس
ــانى  ــه آس ــدان ب ــه فرزن ــتعدادهاى نهفت ــواده، اس در خان
ــه رشــد و تکامــل  ــد ب ــراد مى توانن شــکوفا مى شــود و اف
دســت یابنــد و لیاقــت و شایســتگى خــود را بیابنــد؛ بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه اســام و از جملــه پیامبــر)ص( 
خانــواده  در  امامــان معصوم)ع(بــه حســن خلــق   و 
و اجتمــاع ســفارش می کننــد و بــر آن تأکیــد دارنــد 
ــدن  ــش ش ــى، لذت بخ ــدن زندگ ــوارا ش ــه گ و آن را مای
زندگــى، بهتریــن دوســت و رفیــق، ســنگینى اعمــال نیــک 

ــد. ــى مى فرماین ــت معرف و بهش
مــوالى متقیــان علــى)ع( مى فرماینــد: »ُحْســن الُخلــق 
ــین  ــراه و همنش ــت، هم ــن دوس ــٍق«؛ »بهتری ــُر رفی خی

ــق اســت.« انســان، حســن خل
و امــام حســن مجتبــى مى فرماینــد: »الَعْیــَش َاَلــذُّ ِمــْن 

ــن الُخلِق« ُحْس
»هیــچ چیــز ماننــد خــوى خــوش زندگــى را شــیرین و 

نمى کنــد.« لذت بخــش 
ــى ٍء  ــْن ش ــا ِم ــد: »م ــر)ص( می فرماین ــن پیامب همچنی

ــِق« ــِن الُخْل ــزاِن مــن ُحْس ــُل فــِى المی َاْثَق
ــن  ــاب( حس ــزان )روز حس ــز در می ــنگین ترین چی  »س
ــن  ــز از حس ــچ چی ــاب هی ــت.« )در روز حس ــق اس خل

خلــق باارزش تــر نیســت.(
ــة تقــوى  ــَر مــا َیدُخــِل الَجنَّ همچنیــن می فرماینــد: »َاکَث

الّلــه و حســن الخلــق.«
»بیشتر اهل بهشت متقین و خوش خویان هستند.«

ــن  ــود و در بی ــروع ش ــواده ش ــد از خان ــق بای ــن خل حس
ــر  ــد روابطشــان ب ــواده، اول کســانى کــه بای اعضــای خان

ــو باشــد، زن و شــوهر هســتند. ــق نیک ــه خل پای
 روابــط شــیرین پــدر و مــادر، فرزنــدان را از نظــر روحــى 
و روانــى ضمانــت مى کنــد، اضطــراب و دلهــره و تشــویش 
ــا را  ــف آن ه ــد و روح لطی ــا مى زدای ــى را از آن ه و نگران
آرامــش مى دهــد و ایــن بزرگ تریــن و اساســى ترین 
ــلم  ــوق مس ــد و از حق ــدان دارن ــه فرزن ــت ک ــازى اس نی

آن هاســت کــه والدیــن بایــد رعایــت کننــد. 
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 

ــاره شــیر مــادر واقعــا جالــب  آنچــه درب
اســت اینکــه محتویــات ایــن شــیر 
بــا بزرگ تــر شــدن کودکتــان تغییــر 
ــل  ــای او در مراح ــا نیازه ــا ب ــد ت می کن
داشــته  مطابقــت  زندگــی  مختلــف 

ــد. باش
آکادمــی پزشــکی اطفــال کشــورهای 
ــه   ــه هم ــد ک ــنهاد می کنن ــی پیش اروپای
ــی  ــا ۶ ماهگ ــان را ت ــادران، فرزندانش م
تنهــا بــا شــیر خــود تغذیــه کننــد؛ یعنــی 
ــان،  ــی کودکت ــال اول زندگ ــه س در نیم
نبایــد بــه او بــه جــز شــیر خودتــان 
ــری  ــد دیگ ــای جام ــا غذاه ــات ی مایع
بدهیــد؛ امــا در ایــن میان روش درســت 
شــیر دادن مــادران نکتــه بســیار مهمــی 
اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــی  ــه و رژیم درمان ــک متخصــص تغذی ی
ــت  ــک موهب ــیر، ی ــد: ش ــد می کن تاکی
مــادر  اختیــار  در  کــه  اســت  الهــی 
قــرار داده می شــود تــا بتوانــد نــوزاد 
خــود را از آن تغذیــه کنــد؛ امــا همــه 
ــه  ــد ک ــر کنن ــن فک ــه ای ــد ب ــادران بای م
بــا شــیردهی اصولــی می تواننــد بــه 
رشــد و هوشــیاری کــودک خــود کمــک 

ــد. ــادی کنن زی
می افزایــد:  صانعــی  پروانــه  دکتــر 
نــوزادان نیــازی بــه نوشــیدن آب قنــد یــا 
ــی  ــت زندگ ــه نخس ــی آب در ۶ ماه حت
خــود ندارنــد؛ چــرا کــه حتــی آغــوز چنــد 

ــوزاد  ــا نیازهــای ن ــق ب روز اول هــم مطاب
اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــادران را بایــد 
تشــویق کــرد تــا در یکــی، دو هفتــه اول 
ــه نحــوه در  شــیردهی توجــه خاصــی ب
آغــوش گرفتــن نــوزاد و پســتان گرفتــن 
می کنــد:  اظهــار  باشــند،  داشــته  او 
ــوزاد و  ــن ن ــوش گرفت ــوه در آغ ــر نح اگ
پســتان گرفتــن او مطلــوب باشــد، مانــع 
ــوک پســتان ها می شــود  زخــم شــدن ن
و مکیــدن درســت نــوزاد نیــز تولید شــیر 

را بیشــتر می کنــد.
متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی تصریــح 
ــد  ــدو تول ــوزادان از ب ــی ن ــد: بعض می کن
می تواننــد پســتان را بــه خوبــی بگیرنــد 
و بمکنــد؛ امــا برخــی احتیــاج بــه کمــک 
ــن رو  ــد؛ از ای ــتری دارن ــن بیش و تمری
نقــش  شــیردهی،  اول  هفته هــای  در 
ــرفت  ــر دو در پیش ــیرخوار ه ــادر و ش م

ــر اســت. شــیردهی مؤث
ــیر  ــگام ش ــادر هن ــت م ــه وضعی وی ب
می کنــد:  خاطرنشــان  و  اشــاره  دادن 
مــادر بایــد جــای مناســب و راحتــی 
ــاعت در  ــد س ــون چن ــد؛ چ ــته باش داش
ــد؛  ــرای شــیردادن صــرف می کن روز را ب
بنابرایــن مهــم اســت کــه وضــع و حالــت 
خــود را طــوری انتخــاب کنــد کــه بتوانــد 
ــرد  ــوش بگی ــوزاد را در آغ ــی ن ــه راحت  ب
و بــه پســتان بچســباند و مجبــور نباشــد 

بــرای ایــن کار بــه عضــات خــود فشــار 
بیــاورد.

 در آغوش گرفتن نوزاد مرسوم ترین 
روش نگهداری نوزاد برای شیردهی 

است 
دکتــر صانعــی ادامــه می دهــد: یــک 
نشســته،  حــال  در  می توانــد  مــادر 
بــه  پهلــو،  یــا  پشــت  بــه  خوابیــده 
ــوزاد خــود شــیر بدهــد؛ امــا وضعیــت   ن
Cradle hold یــا در آغــوش گرفتــن 
نــوزاد، یکــی از مرســوم ترین راه هــای 
نگهــداری نــوزاد بــرای شــیردهی اســت. 
در ایــن روش بــرای اینکــه مــادر راحــت 
در  توصیــه می شــود  وی  بــه  باشــد، 
پشــت کمــر، پشــت شــانه ها، زیــر آرنــج 
دســتی کــه بــا آن نــوزاد را نگــه داشــته 
و نیــز روی ران خــود بالــش بگــذارد تــا 

ــه دارد. ــاال نگ ــودک را ب ک
بــه گفتــه وی در ایــن روش مــادر، نــوزاد 
را طــوری در آغــوش می گیــرد کــه ســر 
ــی  ــا در فرورفتگ ــادر ی ــازوی م او روی ب
ــر  ــه راحت ت ــدام ک ــر ک ــج، ه ــل آرن داخ
اســت، قــرار گیــرد؛ نــوزاد بــه پهلــو 
می خوابــد؛ صــورت نــوزاد بــه طــرف 
ــه مــادر چســبیده  ــوده و کامــا ب مــادر ب
اســت، پشــت او بــه وســیله ســاعد 
مــادر نگهــداری شــده و باســن و ران 
نــوزاد بــه وســیله دســت مــادر حمایــت 
می شــود؛ در ایــن حالــت در صورتــی 
ــاف او  ــان باشــد، ن ــوزاد عری ــدن ن ــه ب ک
ــده شــود و گوش هــا، شــانه ها  ــد دی نبای
ــداد  ــک امت ــد در ی ــل ران او بای و مفص

ــند. باش
متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی وضعیت 
خوابیــده بــه پشــت را دیگــر روش بــرای 
ــد:  ــار می کن ــد و اظه ــیردهی می خوان ش
در صورتــی کــه مــادر بــه پشــت بخوابــد 
و شــیر دهــد، اســتفاده از بالــش یــا 
چیــزی نظیــر آن بــرای نگهــداری نــوزاد 

ــد. ــان تر کن ــیردهی را آس ــد ش می توان
وی یــادآور می شــود: در وضعیــت خوابیده 
ــل  ــو متمای ــک پهل ــه ی ــد ب ــادر می توان م
شــود و از یــک پســتان شــیر دهــد؛ 
ســپس بــه پهلــوی دیگــر متمایــل شــود 
و از پســتان دوم شــیر بدهــد. گذاشــتن 

ــادر معمــوال از  ــر ســر م ــش زی ــک بال ی
واجبــات اســت؛ حتــی بعضــی از مــادران 
ــا  ــش ی ــن بال ــد چندی ــح می دهن ترجی
کوســن را زیــر باالتنــه و ســر خــود 
بگذارنــد تــا ایــن قســمت از بــدن آن هــا 
باالتــر باشــد؛ زیــرا وقتــی بالــش پشــت 
مــادر نباشــد، معمــوال او بــه جــای اینکــه 
نــوزاد را بــه طــرف خــود بیــاورد، روی او 

ــود. ــم می ش خ
 روش خوابیده به پهلو مناسب 

برای مادران سزارینی 
بــه روش  اشــاره  بــا  دکتــر صانعــی 
در  می گویــد:  پهلــو  بــه  خوابیــده 
ــو  ــه پهل ــوزاد ب ــادر و ن ــت م ــن وضعی ای
روبــه روی هــم می خوابنــد؛ در حالــی 
کــه زانوهــای نــوزاد بــه بــدن مــادر 
ــرای  ــد ب ــادر می توان چســبیده اســت. م
اینکــه راحت تــر باشــد، چنــد بالــش 
ــه طــرف  ــه ب ــی ک ــر زانوی در پشــت و زی
باالســت بگــذارد و نــوزاد بــه پهلــو و 
ــرد  ــرار می گی ــوری ق ــادر ط ــه روی م روب
کــه پشــتش بــر بــازوی مــادر تکیــه دارد 
ــیده  ــادر کش ــرف م ــه ط ــش ب و زانوهای

ــت. ــده اس ش

وی تاکیــد می کنــد: در مادرانــی کــه 
ســزارین شــده اند گاهــی الزم اســت 
بــرای محافظــت بخیه هــا از حرکــت 
ــوزاد یــک  ــوزاد، بیــن مــادر و ن پاهــای ن
بالــش کوچــک یــا یــک حولــه کوچــک 
تاشــده قــرار بگیــرد؛ بــرای اینکــه نــوزاد 
بــه پهلــو روبــه روی مــادر نگهداشــته 
ــک،  ــش کوچ ــک بال ــوان ی ــود، می ت ش
پتــو یــا حولــه تاشــده در پشــت او قــرار 

داد.
ــی  ــه و رژیم درمان ــص تغذی ــن متخص ای
خاطرنشــان می کنــد: مــادر می توانــد 
ــد؛  ــه کن ــوزاد را از هــر دو پســتان تغذی ن
یعنــی بعــد از شــیر دادن از یک پســتان، 
ســینه اش  روی  را  او  کــه  حالــی  در 

ــد. ــر بغلت ــه طــرف دیگ ــده، ب خوابان
کــه  مــادری  می کنــد:  تصریــح  وی 
ــه  ــرای اینک ــد ب ــده می توان ــزارین ش س
فشــار بــه بخیــه شــکم را کــم کنــد، 
ــدارد و از  ــوزاد را روی ســینه خــود نگه ن
ــن  ــد و باس ــتفاده کن ــود اس ــات خ عض
بچرخانــد  دیگــر  بــه طــرف  را   خــود 
و هنگامــی کــه در وضعیــت راحتــی قــرار 

گرفــت، شــیر دادن را شــروع کنــد.
ــان اینکــه یکــی از  ــا بی ــر صانعــی ب دکت
ــده  ــو خوابی ــه پهل ــت ب ــازات وضعی امتی
ایــن اســت کــه مــادر و نــوزاد می تواننــد 
بــا هــم بخوابنــد و اســتراحت کننــد 
ــود،  ــام ش ــز انج ــیر دادن نی ــل ش و عم
ــوزاد روی  ــد: چــون وزن ن ــه می کن اضاف
ــد، ممکــن  ــادر ســنگینی نمی کن ــای م پ
مــادران  بــرای  حالــت  ایــن  اســت 

ــد. ــت  باش ــزارینی راح س
ــادران  ــی از م ــت: بعض ــد اس وی معتق
ــه  ــت ب ــی زود در وضعی ــوزادان خیل و ن
پهلوخوابیــده مهــارت پیــدا می کننــد؛ 
بــرای برخــی ایــن مــدت طوالنی تــر 
اســت؛ امــا حتــی اگــر روزهــا و هفته هــا 
طــول بکشــد تــا ایــن روش را یــاد 
بگیرنــد، ارزش دارد؛ چــون وقتــی مــادر 
ــد  ــیر ده ــو ش ــه پهل ــه ب ــت ک ــاد گرف ی
اســتراحت کنــد  و  بخوابــد  می توانــد 
و انــرژی بیشــتری بــرای مراقبــت از 

ــد. ــته باش ــود داش ــد خ فرزن
بــه گفتــه ایــن متخصــص تغذیــه و 
رژیم درمانــی اگــر نــوزاد ســالم و طبیعــی 
اســت و مشــکلی نــدارد، بیــدار کــردن او 
بــرای تغذیــه مکــرر ضرورتــی نــدارد؛ 
ــد  ــرر باش ــه مک ــه تغذی ــلما چنانچ مس
بــه تولیــد و ترشــح بیشــتر شــیر کمــک 
ــوزاد آغــوز بیشــتری دریافــت  کــرده و ن
می کنــد و از مزایــای آن بهــره بیشــتری 
می بــرد؛ ضمــن آنکــه بــروز زردی نیــز در 

او کمتــر می شــود. ایمنــا

،،
 شــیر مــادر بهتریــن و کامل تریــن غــذای 
خشــکی  شــیر  هیــچ  و  اســت  کــودک 
نمی توانــد بــر ترکیــب چربــی، پروتئیــن، 
مــواد  دیگــر  و  پادتــن  کربوهیــدرات، 
مغــذی موجــود در شــیر مــادر برتری یابد

متخصص تغذیه و رژیم درمانی:

شیردهی درست به رشد و هوشیاری نوزادان کمک می کند
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 مسابقات قرآن اوقاف 

چهره ها و استعدادهای قرآنی را 
کشف کرده است

ــتان  ــاف اس ــی اداره  کل اوق ــاون فرهنگی اجتماع مع
ــبب  ــاف س ــرآن اوق ــابقات ق ــت: مس ــان گف اصفه
ایجــاد شــور و حــال قرآنــی و کشــف اســتعدادها و 

ــت. ــده اس ــی ش ــای قرآن چهره ه
معــــاون  امیـــری،  حســـن  حجت االســام   
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق فرهنگی اجتماع
اســتان اصفهــان، دربــاره  بازخــورد مســابقات قــرآن 
ــزاری آن  ــال های برگ ــی س ــه در ط ــاف در جامع اوق
ــت  ــابقاتی اس ــاف، مس ــابقات اوق ــرد: مس ــار ک اظه
کــه از مرحلــه شهرســتانی شــروع شــده و در قالــب 
ــه  ــی ادام ــوری و بین الملل ــتانی، کش ــابقات اس مس
عمــده ای  بخــش  مســابقات  ایــن  در  می یابــد. 
شهرســتان ها  ســطح  در  قرآنــی  چهره هــای  از 
شناســایی می شــوند و رقابتــی بــا شــور و حــال 

قرآنــی شــکل می گیــرد.
نخبه هــای  مســابقات،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــظ،  ــت، حف ــه از لحــاظ قرائ ــی ک ــی و چهره های قرآن
اذان و خوانــدن دعــا، آثــار خوبــی در منطقــه دارنــد 

بــه رقابــت می پردازنــد. 
را  مــا  شهرســتان های  فضــای  مســابقات  ایــن 
قرآنــی کــرده و ایــن فضــای قرآنــی، انگیــزه ای بــرای 

ــت.  ــتر اس کار بیش
ــت  ــطح قرائ ــابقات س ــن مس ــرد: در ای ــان ک وی بی
شــرکت کنندگان افزایــش یافتــه و بــرای حفــظ 
ــی  ــور کل ــه  ط ــود. ب ــاد می ش ــتری ایج ــت بیش رغب
ایــن مســابقات آثــار معنــوی زیــادی در ســطح 
شهرســتان ها، اســتان و کشــور دارد و در نهایــت 
هــم نماینده هــای جمهــوری اســامی ایــران در 
کــه  می کننــد  شــرکت  بین المللــی  مســابقات 
ــابقات  ــن مس ــا از دل همی ــن نماینده ه ــاب ای انتخ

می گیــرد. صــورت 
امیــری بــا بیــان اینکــه ایــن مســابقات در فرهنــگ 
جامعــه تاثیــر بســزایی دارد، گفــت: توجــه بــه 
ــد،  ــرای تول ــه را ب ــی، جامع ــان قرآن ــرآن و قهرمان ق
شناســایی و پــرورش چهره هــای جدیــد قرآنــی 
ــامل  ــرکات آن ش ــاءهللا ب ــد و ان ش ــتعد می کن مس

ــود. ــا بش ــور م ــال کش ح
توضیــح  در  کل  اداره   فرهنگی اجتماعــی  معــاون 
ســطح برگــزاری ایــن دوره از مســابقات افــزود: 
ســطح مســابقات امســال و کیفیــت داوران مــا 
ــوت داوران  ــال در دع ــا امس ــود. م ــوب ب ــیار خ بس
در  خوبــی  داوران  و  داشــتیم  بهتــری  شــرایط 
ــم از داوران  ــتند و داوران ه ــور داش ــابقات حض مس

بودنــد. بین المللــی 
امیــری ادامــه داد: از نقــاط قــوت برگزاری مســابقات 
امســال ایــن اســت کــه در خــود مرکز اســتان در حال 
برگــزار شــد و امکانــات بهتــری نســبت بــه ســال های 
گذشــته داشــت. دسترســی شــرکت کننده ها بــه 
محــل برگــزاری مســابقات نســبت بــه ســال گذشــته 

کــه در شــمال اســتان بــوده، بهتــر شــد. ایکنــا

گردشگری
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و دیوان 

 محاسبات مجلس شورای اسالمی 
خبر داد:

لزوم توسعه ظرفیت های گردشگری 
در چهارمحال و بختیاری

ــوان محاســبات  عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و دی
حضــور  بــرای  اســامی گفــت:  شــورای  مجلــس 
ســرمایه گذاران بایــد فــرش قرمــز پهــن کــرد و در ایــن 
زمینــه فرمانــداران بایــد زمینــه حضــور ســرمایه گذاران 
مختلــف  صنایــع  و  بخش هــای گردشــگری  در  را 

ــد. ــم کنن فراه
علــی کاظمــی باباحیــدری در نشســت خبــری بــا 
ــتان  ــت: اس ــتان گف ــات اس ــانه و مطبوع ــاب رس اصح
ــوده و  ــوم ب ــه دوم و س ــکاری دارای رتب ــواره در بی هم
اقدامــات مثبتــی بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل انجــام 
ــده  ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــت ک ــد اس ــده و امی ش

ــوند. ــع ش ــوب واق مطل
ــد  ــرر ش ــده مق ــای انجام ش ــا رایزنی ه ــزود: ب وی اف
دو کارخانــه قطعه ســازی خــودرو و تجهیــزات کولــر در 
اســتان بــه منظــور ایجــاد اشــتغال و توســعه اقتصــادی 
راه انــدازی شــوند کــه امیــد اســت ایــن مهــم در 

ــق شــود. ــک محق ــده ای نزدی آین
باباحیــدری تاکیــد کــرد: بــرای حضــور ســرمایه گذاران 
بایــد فــرش قرمــز پهــن کــرد و در ایــن زمینــه 
ــرمایه گذاران را  ــور س ــه حض ــد زمین ــا بای فرمانداری ه
در بخش هــای گردشــگری و صنایــع مختلــف فراهــم 

ــد. کنن
ــه  ــادی ک ــای زی ــه توانمندی ه ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــه گردشــگری  ــاری در زمین اســتان چهارمحــال و بختی
دارد، بــا تقویــت و توســعه ایــن بخــش می تــوان 
زمینــه جــذب ســرمایه گذار و ایجــاد اشــتغال را فراهــم 

کــرد.
وی توســعه زیرســاخت های جــاده ای، هوایــی و ریلــی 
را یکــی از نیازهــای اســتان بــرای حضور ســرمایه گذاران 
دانســت و افــزود: بــرای جــذب ســرمایه گذاران داخلــی 
و خارجــی بایــد بروکراســی اداری کنــار گذاشــته شــود.

عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و دیــوان محاســبات 
ــات  ــه انتخاب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــس در ادام مجل
ــردم  ــات م ــان مطالب ــرای بی ــن روش ب دموکراتیک تری
اســت، افــزود: در بحــث مســائل ملــی، ســهم خواهی، 
ــدارد و در  ــی ن ــی جای ــی و قومیت گرای ــه سیاس معامل
ــال  ــی را دنب ــع مل ــد مناف ــه فراکســیون امی ــن زمین ای

می کنــد.
ــت  ــنهادی وزرای دول ــه پیش ــه کابین ــاره ب ــا اش وی ب
بــا  اســامی  شــورای  مجلــس   دوازدهــم گفــت: 
ــزار  ــره برگ ــت های چهره به چه ــنهادی نشس وزرای پیش
ــد. قــدس  ــان را بررســی می کن کــرده و برنامه هــای آن

آنالین

اصفهــان، یکــی از شــهرهای مذهبــی در ایــران 
محســوب می شــود؛ بــه طــوری کــه تنهــا در 
شــهر اصفهــان بیــش از ۵۳ مســجد در طــی 
ســالیان و دوره هــای مختلــف ســاخته شــده                                                                   

اســت.
ــش  ــی کی ــوان بخــش اصل ــه عن اســام شــیعه ب
ــر آن،  ــاوه ب ــت و ع ــان اس ــهر  اصفه ــان ش مردم
ارامنــه، یهودیــان و زرتشــتیان و ســایر اقلیت هــای 

ــد.  ــی می کنن ــهر زندگ ــن ش ــز در ای ــی نی مذهب
ــان  ــهر اصفه ــر ش ــجد در سراس ــش از ۵۳ مس بی
ــن  طــی ســالیان دراز ســاخته شــده اســت. در ای
ــترین  ــه بیش ــان ک ــجد اصفه ــا ۱۰ مس ــب تنه مطل
بازدیدکننــده را داشــته، بــه شــما معرفــی خواهیــم 

کــرد.
۱. مسجد جامع

و  مهم تریــن  از  اصفهــان  جامــع  مســجد   
ــن  ــت. ای ــران اس ــی ای ــه مذهب ــن ابنی قدیمی تری
ــاد  ــه ابع ــه تاریخــی وســیعی را ب مســجد مجموع
۱۷۰ در ۱۴۰ متــر در شــمال شــرقی اصفهــان و 
کنــار میــدان کهنــه نشــان می دهــد و امــروز 
ــل  ــت؛ از قبی ــی اس ــمت های مختلف ــامل قس ش
تاج الملــک، حیــاط  نظام الملــک، گنبــد  گنبــد 
ــه  ــرد آن، مدرس ــتان های گ ــی و شبس ــار ایوان چه
مظفــری، محــراب الجایتــو کــه هــر یــک نمایانگــر 
ــاص  ــامی در دوره ای خ ــاری اس ــر معم ــیر هن س

ــتند. هس
بنــا بــر شــواهد تاریخــی، مســجد جامــع اصفهــان 
بــر روی ویرانه هــای مســجد قدیمی تــری ســاخته 
شــده کــه اعــراب ســاکن قریــه طهــران در اصفهــان 

در قــرن دوم هجــری در یهودیــه بنــا کــرده بودنــد. 
مســجد اولــی بــر خرابه هــای ابنیــه ای مربــوط بــه 

اواخــر دوره ساســانی برپــا شــده بــود.
۲. مسجد حکیم

ــر از مســاجد  ــا مســجد جورجی ــم ی مســجد حکی
چهارایوانــی مربــوط بــه پایــان دوره صفــوی در 
ــای  ــان در انته ــه قدیمــی باب الدشــت اصفه منطق

ــه اســت.  ــرزان جــای گرفت ــازار رنگ ب
ایــن مســجد و در دوره شــاه عبــاس دوم بــه 
ــم محمــد داوود در محــل  دســت پزشــک او حکی
ــا  ــر ی ــی جورجی ــع دیلم ــجد جام ــای مس ویرانه ه
ــرن  ــاد از ق ــن  عب ــماعیل  ب ــب اس ــجد صاح مس

ــت. ــده اس ــا ش ــری بن ــارم هج چه

کتیبه هــای ســردرها و ایوان هــای داخــل ایــن 
مســجد بــه ســال های ۱۰۶۷ تــا ۱۰۷۳ هجــری 
قمــری برمی گــردد و آن هــا را محمدرضــا امامــی، 
نوشــته  خوشــنویس معــروف عصــر صفویــه، 

ــت.  اس
ــن  ــی ای ــمال غرب ــر در ش ــجد جوجی ــردر مس س
مســجد قــرار دارد. مســجد دیلمــی جورجیــر 
ــام داشــته و در نیمــه  »مســجد جامــع صغیــر« ن
دوم قــرن چهــارم هجــری مســجدی زیبــا و 

ــت. ــوده اس ــکوه ب باش
۳. مسجد شعیا

ــه  ــوط ب مســجد شــعیا و امامــزاده اســماعیل مرب
دوره ســلجوقیان اســت و در اصفهــان، میــدان امام 
ــان  هاتــف واقــع شــده اســت. مقبــره  علــی، خیاب
ــه  ــل ب ــی تبدی ــام عل ــت ام ــان خاف ــیعا در زم ش
ــا  ــینان و بعده ــع خوش ــه جام ــد ک ــجدی ش مس
ــام گرفــت. ایــن مســجد اولیــن  مســجد شــیعا ن

ــوده اســت. ــان ب مســجد شــهر اصفه
۴. مسجد جارچی

مســجد جارچــی مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و 
ــان حکیــم،  ــرزاق، خیاب ــان عبدال در اصفهــان، خیاب
ــازار گلشــن واقــع شــده و  ــاغ قلندرهــا، ب کوچــه ب
ایــن اثــر در تاریــخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ بــا شــماره ۲۹۲ بــه  
عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.
۵. مسجد لنبان

مســجد لنبــان، یکــی از آثــار دوره صفــوی در 
اصفهــان اســت کــه در محلــه قدیمــی لنبــان واقــع 

ــت.  ــده اس ش
ــوی  ــلیمان صف ــاه س ــان ش ــجد در زم ــن مس ای
ــرن  ــه در ق ــا شــده ک ــر خرابه هــای مســجدی بن ب
هشــتم احــداث شــده بــود. گنبــد زیبــای مســجد 
همــراه بــا منــاره ای کوتــاه، زیباتریــن منظــره 

ــرای  ــاره جایگاهــی ب ــاالی من مســجد اســت. در ب
اقامــه اذان طراحــی شــده و بــر روی بدنــه آن نــام 
ــی علیه الســام  ــه، عل ــه و آل ــی هللا علی محمــد صل
و دیگــر ائمــه علیهم الســام نقــش بســته اســت.

۶. مسجد قطبیه
مســجد قطبیــه )حســینیه خلجــا( مربوط بــه دوره 
ــی،  ــان طالقان ــان، خیاب ــت و در اصفه ــوی اس صف
نرســیده بــه چهــارراه شــهید حجاریــان واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ ۲۳ شــهریور ۱۳۸۲ بــا شــماره 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ۱۰۲۲۹ ب

ثبــت رســیده اســت. 
ــارکی از  ــر فش ــه ای و محمدباق ــدهللا فرادنب مااس
افــراد مشــهور اصفهانــی بودنــد کــه در ایــن مســجد 

امامــت کردنــد. 
ــ  ق  ســردر مســجد قطبیــه مربــوط بــه ســده ۱۰ ه
ــتون  ــل س ــه چه ــان، کاخ گنجین ــت و در اصفه اس
واقــع شــده و بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.

۷. مسجد خیاط ها
مســجد خیاط هــا مربــوط بــه دوره صفــوی اســت 
ــرزاق،  ــن عبدال ــان جمال الدی ــان، خیاب و در اصفه
بــازار خیاط هــا واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ ۲۰ 
مــرداد ۱۳۷۷ بــا شــماره ۲۱۵۴ بــه  عنــوان یکــی از 

آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
۸. مسجد سید

ــان اســت  ــی از مســاجد اصفه مســجد ســید، یک
کــه در طــی دوران قاجاریــه ســاخته شــد و از 
ــی رود.  ــمار م ــه  ش ــهر ب ــن ش ــی ای ــاجد اصل مس
ایــن بنــا در ســده ۱۳ هجــری )محمدشــاه قاجــار( 
توســط محمدباقــر شــفتی در مســاحت ۸۰۷۵ 
متــر مربــع ســاخته شــد. ایــن مســجد کــه بنایــی 
نیمــه کاره اســت، دارای چهــار در اصلــی، دو چهــل 
ــه  ــد، س ــک گنب ــزرگ، ی ــتان ب ــتون، دو شبس  س
ــاره  ــا من ــت؛ ام ــره اس ــش از ۴۵ حج ــوان و بی ای
نــدارد؛ همچنیــن درون شبســتان های آن نیــز 

ــا  ــت. ایرن ــده  اس ــیکاری نش کاش

آشنایی با مساجد معروف اصفهان

 حجت االســام حجــت جســـمانی، رئیـــس کانون هــای 
ــس  ــل ان ــان، در مراســم محف ــری مســاجد کوهبن فرهنگی هن
ــی و کام  ــزه اله ــرآن، معج ــت: ق ــان گف ــرآن در کوهبن ــا ق ب
ــد  ــگاه قــرآن را درک کردن ــی از دشــمنان جای خداســت و خیل
ــه  ــرآن مقابل ــا ق ــام وجــود ب ــا تم ــازل شــد ب ــه ن و از روزی ک
ــلمانان از  ــه مس ــت ک ــن اس ــان ای ــام عقایدش ــد و تم می کنن

ــد. ــه بگیرن ــرآن فاصل ق
ــت  ــی اس ــزی و ناحق ــگ و خونری ــا جن ــر کج ــزود: ه وی اف
ــه یهــود و صهیونیســت اســت و تمــام هــّم  یــک طــرف قضی
و غمشــان ایــن اســت کــه مســلمانان قــرآن را بــه هــر طریــق 

کــه شــده، کنــار بگذارنــد.
حجت االســام جســمانی بــا بیــان اینکــه بهتریــن خانه هــا در 
ــه ای اســت کــه در آن  ــه، بیت المقــدس و خان ــه کعب دنیــا خان

قــرآن خوانــده می شــود، بیــان کــرد: خانــه ای کــه در آن قــرآن 
ــه اســت. ــده شــود، هم ردیــف کعب خوان

روح هللا ابراهیمــی، جانشــین ناحیــه مقاومــت ســپاه کوهبنــان 
نیــز در ایــن مراســم بــه شــهادت افتخارآفرین شــهید محســن 
حججــی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــهید مظلــوم بــا شــیوه 
ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســید و خــودش را فــدای امنیــت 
ــقاوت  ــت و ش ــر جنای ــوم در براب ــلمانان مظل ــش مس و آرام

ــرد. ــا ک ــان آن ه ــری و حامی ــت های تکفی تروریس
وی افــزود: ایــن شــهید خــود را شــناخت و راه خــود را انتخــاب 
کــرد و بــرای دفــاع از حریــم اهــل بیــت)ع( در بیــرون از مرزها 
ــرزه  ــه کارزار پرداخــت و آنچــه ل ــر ب ــا دشــمن از خــدا بی خب ب
بــر انــدام دشــمنان و داعشــیان انداخــت، آرامــش ایــن شــهید 

هنــگام اســارت بــود. ایکنــا

دهکــده  در  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد  نمایشــگاه  در 
فرهنگی تفریحــی زاینــده رود چــادگان برپــا شــد، از ۱۰ نفــر 
از تولیدکننــدگان صنایــع خراطــی، نمدســازی، بســته بندی 
تولیــد گیاهــان دارویــی، فــرش و چــرم شهرســتان 

ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــادگان تجلی چ
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال بــا عنــوان »اقتصــاد 
اقتصــاد  نمایشــگاه  اشــتغال«،  و  تولیــد  مقاومتــی، 
مقاومتــی بــه منظــور حمایــت از صنایــع کوچــک چــادگان 
در آســتانه روز حمایــت از صنایــع کوچــک توســط ســازمان 
عمــران زاینــده رود برپــا و از تولیدکننــدگان صنایــع خراطی، 
نمدســازی، بســته بندی و تولیــد گیاهــان دارویــی، فــرش 

ــل شــد. و چــرم تجلی
در نمایشــگاهی کــه در دهکــده عمــران زاینــده رود چــادگان 

برپــا شــد، بیــش از ۳۰۰ اثــر در قالــب ۷ غرفــه بــه نمایش 
درآمد. 

ــوان  ــده رود از بان ــران زاین ــن نمایشــگاه ســازمان عم در ای
شهرســتان کــه در راســتای تولیــدات داخلــی فعــال بودنــد، 

تقدیــر کــرد.
در ایــن مراســم حجت االســام کاردان پــور بــا اجــرای 
برنامه هــای فرهنگــی و مســابقات گروهــی اوقــات خوبــی 
ــرای گردشــگران حاضــر در دهکــده فراهــم ســاخت. را ب

فرهنگی تفریحــی  دهکــده  در  کــه  مراســم  ایــن  در 
زاینــده رود چــادگان برپــا شــد، از ۱۰ نفــر از تولیدکننــدگان 
صنایــع خراطــی، نمدســازی، بســته بندی تولیــد گیاهــان 
دارویــی، فــرش و چــرم شهرســتان چــادگان تجلیــل بــه 

ــد. فــارس ــل آم عم

 خانه ای که در آن قرآن خوانده شود 
هم ردیف کعبه است

 تجلیل از تولیدکنندگان صنایع کوچک 
چادگان

اخطار اجرایی
ــا  ــد رض ــه : محم ــوم علی ــخصات محک مش
ــکان   ــول الم ــه  مجه ــد عبدال ــواه فرزن دادخ
ــر  ــا نص ــی رض ــه : عل ــوم ل ــخصات محک مش
ــد حســین  نشــانی  اصفهــان  ــی فرزن اصفهان
شــاهپور جدیــد خ پرتــو کاراژکاوه نومحکــوم به 
: بموجب   رای شــماره ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۸۰۰۶۴۱ 
حــل  شــورای   ۸ حــوزه   ۹۶/۳/۲ تاریــخ 
اختــاف  شهرســتان اصفهــان  قطعیــت یافتــه 
ــه پرداخــت  ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی محک
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــغ ۴۵۵۰۰۰۰۰ ری مبل
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و ۲۰۸۲۵۰۰ ری
مبلــغ ۱۲۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــورخ  ــوف ۱۵۹۱/۶۳۱۱۱۵/۱۵ م ــای موص چکه
۹۵/۹/۱۵ و ۱۵۹۱/۶۳۱۱۱۴/۲۹ مورخ ۹۵/۶/۲۰ 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه 
و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده ۳۴ 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــف اســت ظــرف م مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــوم  ــم و اســتیفاء محک ــه اجــرای حک ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــع دارای ــور صــورت جام ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد مالــی ن
م الــف ۱۵۲۴۸ دفتــر شــعبه هشــتم  مجتمــع 

شــماره ۲ شهرســتان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : نقــی حســین پور 
فرزنــد یوســف شــغل  آزاد ۲- فــرود بابــا میــر 
ــد محمــد حســین    ســاطحی شــغل آزاد فرزن
هــر دو مجهــول المــکان  مشــخصات محکــوم 
ــید  ــد س ــی فرزن ــن قریش ــید محس ــه : س ل
ــان  ــانی  اصفه ــکار نش ــغل پیمان ــین  ش حس
ــوی  ــر راران ک ــت مه ــدن  کوچــه هدای ــل تم پ
ــب   رای  ــه : بموج ــوم ب ــاک ۹محک آزادی پ
شــماره ۹۵۰۲۶۱۳ تاریــخ ۹۵/۱۱/۲۱ حــوزه ۱۴ 
ــان   ــتان اصفه ــاف  شهرس ــل اخت ــورای ح ش
محکــوم  علیــه  محکــوم  یافتــه  قطعیــت 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون 
ــه شــماره ۴۰۲۱۱۱  ــت وجــه چــک ب ــال باب ری
بــه  عهــده بانــک کشــاورزی  و مبلــغ یکصــد و 
هشــتاد و هشــت هــزار  تومــان بابــت هزینــه 
ــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه  دادرســی و هزین
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون
ســر رســید چــک  موصــوف ۹۵/۱/۳۰ لغایــت 
ــم  ــه  و نی ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک اج
عشــر حــق االجــرا  . مــاده ۳۴ قانــون اجــرای 
ــوم  ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی اح
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 

اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج
ــادر  ــه خــود را ق ــی ک میســر باشــد و در صورت
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــور صــورت جامــع دارایــی خــود را  مهلــت مزب
ــی  ــد و اگــر مال ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد ــدارد، صریحــا اعــام نمای ن
م الــف ۱۵۲۷۲ شــعبه ۱۴ مجتمــع شــماره دو 

شهرســتان اصفهــان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : محمــد حســین 
المــکان  مشــخصات  بهرامیــان  مجهــول 
نشــانی   نباتــی   ایــرج   -۱  : لــه  محکــوم 
ــه شــهید  ــان خ محتشــم کاشــانی کوچ اصفه
رحیمــی محکــوم بــه : بموجــب   رای شــماره 
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۶۲۰۰۵۴۵ تاریــخ ۹۶/۲/۱۲ حــوزه 
۳۲ شــورای حــل اختــاف  شهرســتان اصفهان  
قطعیــت یافتــه محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه حضــور  در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و 
ــه  ــت خــودرو ب ــال   رســمی ســند مالکی انتق
ــران ۲۳ در حــق  شــماره انتظامــی ۶۷۷د۷۹ای
ــم عشــر  ــا احتســاب پرداخــت نی خواهــان  ب
دولتــی  مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
ــور صــورت جامــع دارایــی خــود را  مهلــت مزب
ــی  ــد و اگــر مال ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
م الــف ۱۵۲۰۸شــعبه ۳۲ مجتمــع شــماره 

یــک شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
 ۹۶۱۰۱۰۳۶۴۴۸۰۲۹۶۰  : اباغنامــه  شــماره   
 ۹۳۰۹۹۸۳۶۴۵۴۰۰۵۸۶  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده : ۹۶۰۲۸۵ تاریــخ 
تنظیــم : ۹۶/۵/۱۴ مشــخصات ابــاغ شــونده 
حقیقــی : ابراهیــم  رئیســی   فرزنــد حســین  
ــر  ــوه- ب ــا ک ــمیرم -دن ــان س ــانی اصفه نش
  : تاریــخ حضــور  پهلــو شــکن   آفتــاب - 
۱۳۹۶/۷/۲۹ شــنبه ســاعت ۱۰ محــل حضــور 
ســمیرم  تاریــخ حضــور : ۱۳۹۶/۷/۲۹ ســاعت 
ــض  ــکایت فی ــوص ش ــور : ۱۰:۰۰ در خص حض
الــه بــر بســتگان  علیــه شــما  در وقــت مقــرر 
 فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

شوید 
دادرس دادگاه  شعبه سمیرم 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۲۵۲ 

ــی  ــره ای ــها ن ــی و ش ــره ای ــرایل ن ــم س خان
فرزنــدان بهمــن یــار بــا وکالــت  آقــای یوســف 
بــه خواســته  میــر حاجــی  دادخواســتی 
ــماره ۱۳/۳۵۴  ــداری  ش ــه مرتع ــال پروان انتق
بــه طرفیــت آقایــان ۱- نجــف نــره ایــی 
ــی  ــرزا قل ــی  ۳- می ــره ای ــی ن ــد قل ۲- محم
ــار  ۴-  حــوری  ــدان بهمــن ی ــی  فرزن ــره ای ن
ــی  ــره ای ــرداد  ن ــم ۷-  مه ــه ۶- صن ۵- رقی
فرزنــدان منصــور  ۸- فــرح نــره ایــی فرزنــد 
منصــور  در شــعبه دوم حقوقــی  ســمیرم   
و  ثبــت  ۹۵۰۲۵۲ح۲  کاســه  بــه  مطــرح 
تاریــخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ ســاعت ۱۲ وقــت  بــه 
رســیدگی   تعییــن شــده اســت  بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان و تقاضــای 
وکیــل خواهانهــا و تجویــز مــاده ۷۳ از قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت  در 
ــی  ــار  آگه ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
ــت  ــرر جه ــت مق ــوق در وق ــدگان ف ــا خوان ت

ــوند .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
مدیر دفتر شعبه ۲  حقوقی سمیرم 

اجراییه 
شــماره اجراییــه : ۹۶۱۰۴۲۳۵۱۲۰۰۱۶۹ شــماره 
شــماره   ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۲۰۰۸۹۶  : پرونــده 
 : تنظیــم  تاریــخ  بایگانــی شــعبه ۹۳۰۹۲۹ 
ــد  ــه : حمی ــوم ل ــخصات محک ۹۶/۵/۱۴ مش
غامحســین   فرزنــد  یزدخواســتی   رضــا  
نشــانی :خ میــر جنــب مســجد کازرونــی 
مشــخصات  میــر  اتوموبیــل  نمایشــگاه 
محکــوم علیــه : مجتبــی رضایــی فرزنــد 
حســنعلی مجهــول المــکان  محکــوم بــه 
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس بموج
مربوطــه  دادنامــه   شــماره  و  شــماره  بــه 
۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۲۰۱۲۵۵ محکــوم علیــه محکــوم 
ــه پرداخــت ۴۴۴۶۳۵۹۴۸ ریــال بــه  اســت ب
ریــال   ۱۴۴۰۰۰۰۰ و  خواســته  اصــل  عنــوان 
ــوم  ــق محک ــی در ح ــارت دادرس ــوان خس بعن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت هزینه ه ــا پرداخ ــه ضمن ل
اجــرا   بــه میــزان ۵ درصــد  محکــوم بــه نیــز 

ــد ــه میباش ــوم علی ــده محک ــر عه ب
 مدیــر دفتــردادگاه حقوقــی  شــعبه ۱۲ دادگاه 
عمومــی حقوقی  شــهر ســتان اصفهان – ســید 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی  محک ــی  طباطبائ مجتب
اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــه امــوال خــود را شــامل  ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
ــتمل  ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق و غی

ــوان  ــه هــر عن ــه ب ــزان وجــوه نقــدی ک ــر می ب
ــاری  ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس ــزد بانکه ن
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  مــی شــود) مــواد ۸و۳ قان
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳۹۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــون کافــی نباشــد موجــب  ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــردو  ــه ی نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   ۲۱ مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص ۶- چنانچ
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
ــل توســط  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره ۱ مــاده 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۳ قان
۱۳۹۴( پرونــده کاســه ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۱۲۰۰۸۹۶ 
شــعبه ۱۲  دادگاه عمومــی حقوقــی شــهر 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان  ســتان 
آقــای   : خواهــان   ۹۴۰۹۹۷۰۳۵۱۲۰۱۲۵۵
حمیــد رضــا یزدخواســتی  فرزنــد غامحســین  
ــی  ــر جنــب مســجد کازرون ــه نشــانی  خ می ب
اتوموبیــل میــر خوانــده آقــای   نمایشــگاه 
مجتبــی رضایــی فرزنــد حســنعلی  بــه نشــانی 
خ شــیخ صــدوق  جنوبــی کوچــه جنــب بانــک 
ــن ســاختمان ســمت چــپ ط ۳  ــت دومی مل
خواســته : مطالبــه وجــه بابــت ...  دادگاه پس 
ــم  ــده خت ــات پرون ــی اوراق و محتوی از بررس
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــام و ب دادرســی را اع
ــه  قــادر متعــال  و بــه شــرح ذیــل مبــادرت ب
صــدور رای مینمایــد  رای دادگاه  در خصــوص 
دادخواســت آقــای حمیــد رضــا یــزد خواســتی  
آقــای  بــه طرفیــت  فرزنــد غامحســین  
مجتبــی رضایــی فرزنــد حســنعلی  مبنــی 
بعنــوان   ریــال  مطالبــه ۴۴۴۶۳۵۹۴۸  بــر 
ــده ۹۱۰۳۹۸ اجرایــی  ــده در پرون ضامــن  خوان
ایــن شــعبه  بــه انضمــام خســارات دادرســی 
ــده  اجرایــی و  ــه محتویــات پرون ــا عنایــت ب ب
عــدم حضــور و دفــاع خوانــده دادگاه خواســته 

خواهــان را وارد تشــخیص  و مســتندا بــه 
ــون  ــی و ۱۹۸و ۵۱۹ قان ــون مدن ــواد ۷۰۹ قان م
آئیــن دادرســی  مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت 
ــوان اصــل خواســته   ــال بعن ۴۴۴۶۳۵۹۴۸ ری
و ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریــال  بعنــوان خســارت دادرســی 
ــد  رای  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
صــادره غیابــی  و ظــرف بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی  در ایــن دادگاه  و 
ــد  ــل  تجدی ــس ازآن قاب ــت روز پ ــرف بیس ظ
ــان  ــر اســتان اصفه ــد نظ نظــر در دادگاه تجدی

مــی باشــد . 
م الــف ۱۵۲۵۷  رئیــس شــعبه ۱۲ دادگاه 

عمومــی حقوقــی اصفهــان – زمانــی  

دادنامه 
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴۷۰۳۵۷۶
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۲۸۸ 

شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۴۰۶۳۹ تاریــخ 
ــرکت  ــای ش ــکات: ۱. آق ــم : ۹۶/۵/۹ ش تنظی
ورزشــی  تفریحــی  مجتمع هــای  توســعه 
ــوار شــهدای  ــان بل ــه نشــانی اصفه ســپاهان ب
صفــه ضلــع شــرقی پــارک کوهســتانی صفــه 
ســایت رفاهــی تفریحــی آســمان فــراز صفــه 
اداری شــرکت ۲آقــای محمــد  ســاختمان 
ــانی  ــه نش ــر ب ــد باق ــوئی فرزن ــدی خش محم
آقــای ســید  متهــم:  اصفهــان  شهرســتان 
ــتان  ــانی شهرس ــه نش ــدی ب ــن پوراحم محس
ــبت  ــت نس ــت در امان ــام: خیان ــان اته اصفه
بــا  دادگاه  فقــره چــک گردشــکار:  ده  بــه 
بررســی محتویــات پرونــده و جامــع اوراق 
ان ختــم رســیدگی را اعــام وبــه شــرح ذیــل 
ــد  ــی نمای ــه صــدور وانشــاء رای م ــادرت ب مب
آقــای  اتهــام  خصــوص  در  دادگاه  رای   ..
ــت  ــر خیان ــی ب ــدی مبن ــن پوراحم سیدمحس
در امانــت نســبت بــه ده فقــره چــک بــه 
ــی ۸۳۶ و ۹۳۴۹۲۷  ــمارهای ۷۲۴۸۳۳ ال ش
الــی ۹۳۱ همگــی عهــده بانــک ملــی و چــک 
شــماره ۹۳۶۹۴۶ عهــده بانــک ســپه کــه 
مقــرر بــوده تاریــخ آنهــا را تعویــض وبــا تاریــخ 
ــد تحویــل شــاکی گــردد کــه از اســترداد  جدی
آن امتنــاع نمــوده اســت . دادگاه از توجــه 
ــارات  ــی و اظه ــاکی خصوص ــکایت ش ــه ش ب
ــه  ــه صورتجلس ــده و ماحظ ــن در پرون مطلعی
تحــول چکهــا و قــرارداد فــی مــا بیــن طرفیــن 
وعــدم حضــور ودفــاع از ناحیــه متهــم بــا 
وصــف ابــاغ وقــت رســیدگی از جرایــد کثیــر 
االنتشــار وســایر محتویــات پرونــده بزهــکاری 
ــذا مســتندا  وی را محــرز و مســلم دانســته ل
بــه مــاده ۶۷۴ قانــون تعزیــرات نامبــرده را بــه 
تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری محکــوم 
ــی وظــرف مــدت  ــد رای دادگاه غیاب مــی نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
ظــرف  آن  از  پــس  و  بــوده  دادگاه  درایــن 
ــر  ــل تجدیدنظ ــر قاب ــت روز دیگ ــدت بیس م
 خواهــی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان اصفهــان

 است.
دادگاه   ۱۲۱ شــعبه  ۱۵۲۴۵رئیــس  الــف  م 
ــاف زاده ــرداد صی ــان - مه ــری دو اصفه کیف

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۰۶۰۰۵۹۷  : دادنامــه  شــماره 
ــده  :  ــماره پرون ــم : ۹۶/۴/۳۱ ش ــخ تنظی تاری
ــی شــعبه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۱۰۱۴ شــماره بایگان
 ۳۵۰۶۰  ۱۰  ۱۴ کاســه  پرونــده   ۹۵۱۲۰۲  :
۹۵۰۹۹۸۰ شــعبه ۶ دادگاه عمومــی حقوقــی 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــان تصمی ــتان اصفه شهرس
ــر  ــک مه ــان: بان ۵۹۷ ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۰۶۰۰ خواه
اقتصــاد بــه نمایندگــی آقــای علیرضــا زمانــی 
بــا وکالــت خانــم فهیمــه احمــدی فرزنــد 
عبــاس بــه نشــانی اصفهــان - خ نظــر شــرقی 
-ک شــهید احمدزارعــی - مجتمــع آســیاب- 
طبقــه همکــف - دفتروکالــت اقــای میرباقری 
قنبــری  امیرحســین  آقــای   : خوانــدگان 
خوابجانــی فرزنــد علــی ۲. آقــای ابراهیــم 
رحیمــی فرزنــد اســمعیل همگــی بــه نشــانی 
ــن  ــد حس ــای احم ــکان ۳- آق ــول الم مجه
زاده فرزنــد محمــود بــه نشــانی اصفهــان 
- خ پرویــن - عســگریه دوم - ماصــدرا-

و کدپســتی  پــاک ۳۱۲  کوچــه شــبنم - 
مطالبــه   .۱ خواســته ها:   ۸۱۹۸۱۳۷۸۸۱
تادیــه ۲. مطالبــه وجــه  تاخیــر  خســارت 
ــی دادگاه  ــارت دادرس ــه خس ــک ۳. مطالب چ
بــا عنایــت بــه جامــع محتویــات پرونــده ختــم 
رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدور رأی مــی نمایــد.رأی دادگاه در خصوص 
دعــوی آقــای بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت 
ــان  ــت آقای ــه طرفی ــدی ب ــه احم ــم فهیم خان
۱- امیرحســین قنبــری خوابجانــی فرزنــد 
ــمعیل  ــد اس ــی فرزن ــم رحیم ــی ۲- ابراهی عل
ــه  ــود ب ــد محم ــن زاده فرزن ــد حس ۳- احم
خواســته مطالبــه مبلــغ ۲۶۵/۹۷۱/۴۷۱ ریــال 
بخشــی از وجــه چــک شــماره ۰۵۱۲۷۴-

ــام  ــارت بانضم ــک تج ــده بان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ عه
خســارات دادرســی وتاخیــر تادیــه باعنایــت به 
ــده رونوشــت مصــدق  ــات پرون ــع محتوی جام
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از 
ــدارک  ــول م ــود اص ــه وج ــال علی ــک مح بان
در یــد خواهــان و اینکــه وجــه چــک بایــد بــه 
ــردد و  ــت گ ــازی و پرداخ ــه کارس ــض ارائ مح
خوانــده ردیــف اول صادرکننــده خوانــده ردیــف 
دوم و ســوم ظهرنویــس ودارای مســولیت 
ــف اول  ــده ردی ــند و خوان ــی باش ــی م تضامن
ــی  ــق نشــر آگه ــاغ از طری ــا وصــف اب ودوم ب
و خوانــده ردیــف ســوم بــا وصــف ابــاغ 
واقعــی درجلســه دادگاه حاضــر نشــده ودر 
قبــال دعــوی خواهــان و برائــت ذمــه خویــش 
ایــراد ودفاعــی ننمــوده انــد فلــذا دعــوی 
ــاده  ــتندابه م ــوده مس ــت ب ــان واردو ثاب خواه
تبصــره  و  تجــارت  قانــون   ۳۱۳-۳۱۰-۲۴۹
الحاقــی مــاده ۲ قانــون چــک و مــاده واحــده  

مصــوب  مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام  ومــاده ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی خوانــدگان متضامنــا محکوم 
بــه پرداخــت مبلــغ  دویســت شــصت و پنــج 
ــزار  و  ــک ه ــاد و ی ــد و هفت ــون و نهص میلی
ــوان  ــال  بعن ــک ری ــاد و ی ــار صــد و هفت چه
اصــل خواســته ونیــز پرداخــت مبلــغ هفــت 
میلیــون و هشــتصد و ســی ونــه هــزار 
ویــک ریــال بابــت خســارات دادرســی و 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ونیــز 
پرداخــت خســارات تاخیرتادیــه برمبنــای 
ــان وصــول  ــخ چــک تازم ــورم از تاری ــرخ ت ن
ان کــه توســط بانــک مرکــزی اعــام وحیــن 
اجــرای حکــم محاســبه خواهدشــد در حــق 
ــادره  ــد رای ص ــی گردن ــوم م ــان محک خواه
دوم  و  اول  ردیــف  خوانــده  بــه  نســبت 
ــس از  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــی وظ غیاب
ــن دادگاه و  ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب اب
ــده ردیــف ســوم حضــوری  ــه خوان نســبت ب
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــاغ ظ ــخ اب و از تاری
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک تجدیدنظرخواه

ــد. ــی باش ــان م اصفه
 م الــف ۱۵۲۵۲. رئیــس شــعبه ششــم 
اصفهــان ســید  دادگاه عمومــی حقوقــی 

مجیــد نبــوی

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۳۴۰۳۵۵۳

تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۶/۵/۷ شــماره پرونــده : 
 ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۲۰۱۵۳۳

ــده  ــعبه : ۹۵۹۹۱۵ پرون ــی ش ــماره بایگان ش
ــعبه ۱۰۸  ــه ۱۵۳۳ ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۲۰ ش کاس
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱۰۸ جزایی 
ســابق( تصمیــم نهایی شــماره  متهــم : اقای 
ــه  ــد محمــد ب ــی فرزن اصغــر صالحــی پیکان
ــی  ــام: رانندگ ــان اته ــانی اصفهان-اصفه نش
ــا  ــه رســمی گردشــکار : دادگاه ب ــدون پروان ب
توجــه بــه محتویــات پرونــده، ختم رســیدگی 
 را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت به صــدور رای 
ــام  ــوص اته ــد رای دادگاه در خص ــی نمای م
آقــای اصغــر صالحــی پیکانــی فرزنــد محمد 
ــه  ــتن پروان ــدون داش ــی ب ــر رانندگ ــر ب دائ
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــی از توج رانندگ
ــن و  ــزارش مرجــع انتظامــی و ســایر قرائ گ
امــارات موجــود در پرونــده بــزه انتســابی بــه 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــت و ب ــرز اس ــرده مح نامب
بخــش  اســامی  مجــازات  قانــون   ۷۲۳
تعزیــرات متهــم موصــوف رابــه پرداخــت 
مبلــغ یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی در 
ــد  ــی نمای ــوم م ــت محک ــدوق دول حــق صن
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه 

ــد میباش
ــس شــعبه ۱۰۸ دادگاه  ــف ۱۵۲۴۳ رئی م ال

کیفــری دو اصفهــان علــی دویســتی

،،
اصفهــان، یکــی از شــهرهای مذهبی 
بــه  می شــود؛  محســوب  ایــران  در 
طــوری کــه تنهــا در شــهر اصفهــان 
بیش از ۵۳ مســجد در طی ســالیان 
و دوره هــای مختلــف ســاخته شــده 

اســت.
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چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع در بخــش ۱۴  ــاک شــماره 32/۱208 واق پ
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام 
ــان  ــد ناصــر در جری ــرب فرزن ــرا حاجــی ع زه
ثبــت اســت بــه علــت عــدم حضــور متقاضــی 
ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
ــر  ــون ثبــت و ب ــر از مــاده ۱۵ قان قســمت اخی
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک 
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/6/۱۴ 
ســاعت 9 در محــل شــروع وبــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل آم
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در 
ــد.  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
امــاک  صاحبــان  و  مجاوریــن  اعتراضــات 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
روز   )30( تــا  تحدیــدی  مجلــس  صــورت 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده 
ــده هــای  ــون تعییــن تکلیــف پرون واحــده قان
معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــه مراجــع ذیصــاح  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و 

ــد. ــه ایــن اداره تســلیم نمای ب
م الف ۱۵97۴

ــس  ــدری ریی ــار : 96/۵/23 حی ــخ انتش تاری
ــان ــرب اصفه ــناد غ ــت  اس ــه ثب منطق

موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
 3۱/97۱۴ شــماره  پــاک  خانــه  یکبــاب 
ــق  ــان کــه طب ــت اصفه واقــع در بخــش ۱۴ ثب
ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام مهــدی باغــی 
ــت  ــان ثب ــمعلی در جری ــد قاس ــی فرزن مورنان
ــی آن  ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور 
ــون ثبــت و طبــق  قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قان
پــاک  حــدود  تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای 
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/6/۱۴ 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد ، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد
م الف ۱۵97۵.

تاریخ انتشار: 96/۵/23
علیرضــا حیــدری  رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــاک غــرب اصفهــان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: جــواد    آقــا 
تقــی دلیگانــی نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: آقــای 
اقامــت:  محــل  نشــانی  مهــدی کبیــری  
اصفهــان – خ مولــوی کوچــه ۴8 مجتمــع 
ــب رای  ــه موج ــوم به:ب ــان  محک ــش جه کف
شــماره 8۱ تاریــخ 96/3/6 حــوزه ۴7  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت مبلــغ ۴2۵00000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته  و مبلــغ 2۱0۵000ریــال بابــت هزینــه 
ــخ  ــه  از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــخ 92/۴/20  ــه تاری ــا 39۱883 ب صــدور  چکه
و چــک 39۱88۴ بــه تاریــخ 92/۵/20 و چــک  
39۱88۵ بــه تاریــخ 92/6/20 و چــک 630809 
ــرای  ــخ اج ــت  تاری ــخ 9۱/9/۱۵ لغای ــه تاری ب
ــه   ــق تعرف ــی  طب ــر آگه ــه نش ــم و هزین حک
ــر  ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک در ح
حــق االجــرا مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام: 
ــاغ  ــه محکــوم علیــه اب همیــن کــه اجرائیــه ب
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. اعــام نمای
۱۵29۴ م الــف شــعبه ۴7 مجتمــع شــماره 3 

شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

 دادنامه
شــماره  پرونــده9600۵3   کاســه 
تاریــخ   960997679۴700۵72 دادنامــه 
ــعبه  ــیدگی ش ــع رس ــیدگی96/0۵/0۱ مرج رس
هفدهــم  ۱7 شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان  خواهــان احمــد گشــول نشــانی 
 ۵2 ایمــان  منــش  نبــوی  خیابــان کهنــدژ 
منــزل شــخصی خوانــده کــوروش خلیفــه 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــلطانی نش س
الــزام بــه انتقــال ســند گردشــکار پــس از 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی  شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت به 
ــد. رای قاضــی شــورا در  صــدور رای مــی نمای
خصــوص دعــوی احمــد گشــول  بــه طرفیــت 
کــوروش خلیفــه ســلطانی بــه خواســته الــزام 
بــه انتقــال ســند یــک دســتگاه خــودرو پرایــد 
مــدل 8۵ بــه شــماره انتظامــی ۱۴2 ل 38 
ایــران ۱3 بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونی 
ــای  ــده و بق ــات پرون ــه محتوی ــت  ب ــا عنای ب

ــل  ــد خواهــان کــه دلی اصــول مســتندات در ی
ــه  ــن داردو جوابی ــن طرفی ــع بی ــوع بی ــر وق ب
ــی  ــر معرف ــی ب ــور مبن اســتعام از پلیــس راه
ــوان مالــک  ــه عن کــوروش خلیفــه ســلطانی ب
ــارات  ــده و اســتماع اظه خــودرو موضــوع پرون
ــا  ــورا ب ــورخ 96/۵/۱ش ــه م ــان  در جلس خواه
ــه  ــده در جلس ــور خوان ــدم حض ــه ع ــه ب توج
ــوی  ــادی دع ــل  ای ــت تسلس ــیدگی و رعای رس
ــت تشــخیص داده و مســتندا  مطروحــه را ثاب
مــواد22۵-223-22۱-220-2۱9-۱0  بــه 
قانــون مدنــی و مــواد ۱98 و ۵۱9 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه حضــور در دفترخانــه و انتقــال رســمی 
ــوق  ــخصات ف ــا مش ــودرو ب ــتگاه خ ــک دس ی
و مبلــغ یــک میلیــون و هفتصــد و پنجــاه  
هــزار ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــدرای  صــادره غیابــی 
محســوب و ظــرف مــدت 20 روز از تاریــخ اباغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس 
ــدت  ــرف  م ــی ظ ــت واخواه ــای مهل از انقض
20 روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم 

ــد. ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
شــورای  قاضــی  الــف   :۱۵262/م  شــماره 
ــتان  ــی شهرس ــوزه قضائ ــاف ۱7 ح ــل اخت ح

اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960۱۴2 پرونــده  کاســه 
رســیدگی  مرجــع   9609976793802۵07
شــعبه هشــت  8 شــورای حــل اختــاف 
ــی  ــد حبیب ــدی محم ــان عی ــان ر خواه اصفه
فرزنــد مرتضــی قلــی نشــانی اصفهــان خیابــان 
کاوه خیابــان فاطــوری مجتمــع نقــش جهــان 
بلــوک یــاس واحــد 2۱ خوانــده جمشــید 
ــکار  ــکان گردش ــول الم ــانی مجه ــدی نش احم
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
آن بــه کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا 
ــر  ــرح زی ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد :  رای 
ــان  ــوی خواه ــوص دع ــورا در خص ــی ش قاض
آقــای عیــدی محمــد حبیبــی فرزنــد مرتضــی 
قلــی بــه طرفیــت آقــای جمشــید احمــدی بــه 
خواســته ی تقاضــای مطالبــه 38/۵00/000 
ــال و مطلــق خســارات دادرســی و  میلیــون ری
قانونــی و تاخیــر تادیــه از مــورخ 93/۴/۱۱ یــوم 
ــه  ــر ب ــن خواســته نظ ــا صــدور تامی ــه ب التادی
ــت  ــا عنای ــده و ب ــات و مســتندات پرون محتوی
  96/2/7 مــورخ  تقدیمــی  دادخواســت  بــه 
  93/۴/۱۱ مــورخ  عــادی  رســید  تصویــر 
رســیدگی  جلســه  در  خواهــان  اظهــارات 
مــورخ 96/۴/۱3  شــورا دعــوی خواهــان را 
وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندًا بــه 
مــواد ۱98- ۵۱۵ ۵۱9- ۵22 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی نظــر بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 38/۵00/000میلیــون ریــال 
بابــت اصــل خواســته بــه پرداخــت مبلــغ 
۱/822/۵00میلیــون ریــال بابــت هزینــه هــای 
ــت  ــال باب ــزار ری ــغ ه ــت مبل ــی پرداخ دادرس
هزینــه نشــر آگهــی و پرداخــت خســارت 
ــت  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری ــر تأدی تأخی
ــه هــای دادرســی ، پرداخــت  ــت هزین ــا باب لق
مبلــغ ۱20/000 هــزار ریــال بابــت هزینــه نشــر 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ آگه
تاریــخ تقدیــم دادخواســت مــورخ 96/2/7 
لغایــت زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه میباشــد و بیســت روز پــس از 
اتمــام مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
مــی  باشــد شــایان ذکــر اســت  در خصــوص 
ــه  اینکــه  ــه خواســته باتوجــه ب صــدور در تادی
خواهــان نســبت بــه واریــز  خســارت احتمالــی 
ــاده ۱08 و ۱۱۵  ــق م ــت وف ــوده اس ــدام ننم اق
ــه رد  ــرار تادی ــی ق ــن دادرســی مدن ــون آیی قان

ــد.  ــی باش ــادره غیاب ــرار ص ق
شماره :۱۵2۵9/م الف  

قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه هشــت 8 
حــوزه قضائــی  اصفهان

دادنامه 
شــماره   960۱2۴ پرونــده  کاســه 
تاریــخ  دادنامــه960997679380۱738  
ــعبه  ــیدگی ش ــع رس ــیدگی 96/۴/26 مرج رس
ــان ۱-   ــاف خواه ــل اخت ــورای ح ــتم ش هش
علــی فرهــادی فــوالدی 2 - نیلوفــر فرهــادی 
ــه  ــانی هرس ــی نش ــرا عمران ــوالدی 3 - زه ف
ــه دوم  ــمالی فلک ــع ش ــران  ضل ــه آدرس ته ب
صادقیــه کوچــه بــاغ دشــت  پــاک 26 واحــد 
ــان  3 وکیــل محمدرضــا خاکــی نشــانی اصفه
چهــارراه شــیخ صــدوق خیابــان شــیخ صــدوق 
ــه ســمیه  ــروی دبیرســتان دختران ــی روب جنوب
ــفق  ــی ش ــس هواپیمای ــی آژان ــه فوقان طبق

خوانــده زهــرا نــژاد مشــحوتی نشــانی مجهــول 
ــال  ــه ۱8/080/000 ری ــته مطالب ــکان خواس الم
ــه ( ــه نام ــرارداد ) مبایع ــاوت ق ــه التف ــا ب م

ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش
شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فــوق طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا ء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد رای  قاضــی شــورا  در خصــوص دعــوی 
و خانمهــا  فــوالدی  فرهــادی  علــی  آقــای 
ــا  ــی ب ــرا عمران ــوالدی و زه ــادی ف ــر ه نیلوف
وکالــت آقــای محمدرضــا خاکــی بــه طرفیــت 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــحوتی ب ــژاد مش ــرا ن زه
ــه اینکــه وجــه  ــا توجــه ب ــال  ب ۱8/080/000 ری

مــورد مطالبــه ناشــی از قــرارداد مــی باشــد و 
قــرارداد همچنــان بــه قــوت خــود بــا قیمــت و 
نســبت بــه یــک دانــگ مــورد دعــوی قــرارداد 
ابطــال  نگردیــده  لــذا دعــوی مطروحــه بدیــن 
شــکل قابلیــت اســتماع نداشــته و بــه اســتناد 
ــرار  ــی ق ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 2 قان م
عــدم اســتماع صــادر و اعــام مــی گــردد قــرار 
ــاغ  ــس از اب ــت 20 روز پ ــرف مهل ــادره ظ ص
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــل تجدیدنظرخواه قاب

ــی باشــد/. ــان م ــی اصفه حقوق
شــماره :۱۵288/م الــف  قاضــی شــورای حــل 

اختــاف شــعبه 8 حــوزه قضائــی اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: آرش      نــام 
خانوادگــی: اســامی  نــام پــدر: جمشــید      
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــغل : آزاد نش ش
ــه: نام:فاطمــه     المــکان مشــخصات محکــوم ل
نــام خانوادگی:تقــی زاده ایرانــی  نــام پــدر 
: گــودرز  شــغل : معلــم     نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان مشــتاق دوم پــل غدیــر 
فرهنگیــان  غدیــر  مجتمــع  خیابــان کوثــر 
واحــد۱۱8 .  محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
  ۴ حــوزه  تاریــخ9۵/۵/6    397 شــماره 
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــه محکــوم  ــه اســت.محکوم علی قطعیــت یافت
ــون و  ــغ هجــده میلی ــه: پرداخــت مبل اســت ب
ــال و پانصــد  ــج هــزار ری پانصــد و پنجــاه و پن
تومــان بابــت نفقــه معوقــه از 9۱/۱/۱۵ لغایــت 
9۵/۵/3۱ )نفقــه فرزنــدم و مبلــغ ســیصد هزار 
تومــان ماهیانــه بــه طــور مســتمر بابــت فرزنــد 
مشــترک و مبلــغ دو میلیــون و هفتصــد و 
شــصت و ســه هــزار و ســیصد و بیســت ریــال 
ــه  ــای دادرســی ب ــه ه ــت خســارت و هزین باب
انضمــام حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی و نیــم عشــر در حــق دولــت  مــاده 3۴ 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
شماره۱۵293/ م الف 

دفتــر شــعبه ۴  مجتمــع شــماره یــک  شــورای 
حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: منصــور      
نــام خانوادگــی: ارمغــان نشــانی محــل اقامت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نام:منوچهــر   نــام خانوادگی:روحانــی  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان خ شــیخ مــدرس 

ــاک33  ــری پ ــهید ذاک ــه ش ــی کوچ غرب
شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
9609976796300۴88 تاریــخ96/2/3۱ حــوزه 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــان   ش اصفه
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 
شــانزده میلیــون ریــال بابــت دو چــک شــماره 
9۵0۱/36۱02۵ مورخــه 9۵/6/20 عهــده بانــک 
ملــی و پرداخــت چهارصــد و نــود و پنــج هــزار 
ــغ یکصــد  ــه دادرســی و مبل ــت هزین ــال باب ری
و بیســت هــزار  ریــال بابــت هزینــه نشــر 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ آگه
مورخــه 9۵/6/20 لغایــت زمــان اجــرای حکــم 
ــر  ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک در ح
اجــرای  قانــون   3۴ مــاده  االجــرا.   حــق 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج
ــادر  ــه خــود را ق ــی ک میســر باشــد و در صورت
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــی خــود را  ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب مهل
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
الــف دفتــر شــعبه 33  شــماره۱۵27۵/ م 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ــع ش مجتم

شهرســتان اصفهــان

دادنامه 
تاریخ9603۱8  شماره  رار960997679۴۱0۱270 
مــورخ 96/۴/3۱ کاســه :9603۱8  کــه مرجــع 
رســیدگی شــعبه ۱۱ شــورای حــل اختــاف 
خواهــان رســول صابــری نشــانی خیابــان 
شــیخ مفیــد کــوی 96 ســاختمان پرتــو طبقــه 
ــان هشــت  ــار زارع  خیاب ــل رســول  جب ۴ وکی
ــاط   ــک و نش ــل مل ــد فاص ــی ح ــت غرب بهش
ســاختمان نگیــن طبقــه دوم خوانــده علیرضــا 
ــه  ــزام ب ــته ال ــکان خواس ــول الم ــی مجه بدیه
انتقــال ســند رســمی خــودرو شــورا بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد رای  شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
ــت  ــا وکال ــری ب ــول صاب ــان رس ــوی خواه دع
رســول جبــارزارع بــه طرفیــت خوانــده علیرضــا 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ــاال ب ــی ب بدیه
ــی ال  ــژو ج ــواری پ ــودرو س ــمی خ ــند رس س
ایکــس بــه شــماره انتظامــی۵22 د 98 ایــران 
ــه  ــارات وارده ب ــق خس ــام مطل ــه انضم ۵3  ب
ــه عمــل آمــده  ــده اســتعام ب ــات پرون محتوی

آخریــن  خصــوص  در  انتظامــی  مرجــع  از 
مالــک خــودرو ماحظــه قولنامــه هــای  ارائــه 
ــده  ــن خوان ــان و همچنی شــده از طــرف خواه
ــی مــاده نشــر آگهــی  ــاغ قانون ــی رغــم  اب عل
ــه  ــدارد و الیح ــور ن ــیدگی حض ــه رس در جلس
دفاعیــه ای  ارســال ننمــوده شــورا دعــوای 
مطروحــه را وارد و  ثابــت تشــخیص داده لــذا 
بــه اســتناد مــاده ۱98 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
و مــواد ۱0-2۱9-220-22۱-223-22۵ قانــون 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده علیرضــا 
بدیهــی بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی 
و انتقــال رســمی ســند خــودرو ۵22 د 98 
ــغ  ــت مبل ــان پرداخ ــام خواه ــه ن ــران ۵3 ب ای
۱/7۴7/۵ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز 
ــق  ــی در ح ــه قانون ــل  تعرف ــه وکی ــق الوکال ح
خواهــان صــادرو اعــام می نمایــد رای  صــادره 
ــل  ــاغ قاب ــس  از اب ــرف 20 روز پ ــی و ظ غیاب
واخواهــی و پــس از آن نشــر آگهــی طبــق 
تعرفــه قانونــی قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
ــی  ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــای عموم دادگاه ه

باشــد
شماره :۱۵28۵/م الف 

اختــاف  حــل  ۱۱شــورای  شــعبه  قاضــی 
ن صفهــا ا

دادنامه 
کاســه پرونــده 9۵-۱۵03 شــماره دادنامــه 
رســیدگی  مرجــع   96/۴/3۱ مــورخ   ۵72
شــعبه ۵۱ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
ــان  ــانی اصفه ــی نش ــعید نریمان ــان س خواه
ــه  ــا طبق ــع  دیب ــت 89۱مجتم ــان نیکبخ خیاب
 -2 حســینی  ســجاد   -۱ خوانــده  پاییــن 
شــرکت تولیــدی آجــرا آرا نشــانی ۱- مجهــول 
المــکان  2-  اصفهــان خیابــان هشــت بهشــت 
اول کــد  طبقــه  زمــرد   ســاختمان  غربــی 
پســتی8۱۵۴6۴6۱87 خواســته مطالبــه وجــه 
یــک فقــره چــک بــه مبلــغ شــصت  میلیــون 
ریــال باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه ی مشــورتی اعضــاء  شــورا ختــم 
رســیدگی  را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
ــورا  ــی ش ــد رای  قاض ــدور رأی می نمای ــه ص ب
ــی  ــعید نریمان ــای س ــوی آق ــوص دع در خص
ــینی 2-  ــجاد حس ــان ۱- س ــت آقای ــه طرفی ب
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــرآرا ب ــد آج ــرکت تولی ش
مبلــغ 60/000/000 ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
بــه  شــماره هــای 3۴۵2/282629 مــورخ 
9۵/۱۱/30 بــه عهــده ی بانــک تجــارت بــه 
انضمــام مطلــق خســارت  قانونــی بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده و بقــای اصــول  مســتندات 
در یــد خواهــان  و صــدور گواهــی هــای عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه  ظهور 
اســتحقاق   و  خوانــدگان  ذمــه  اشــتغال  در 
ــن کــه  ــه وجــه آن دارد و ای خواهــان در مطالب
خوانــدگان علــی رغــم  قانونــی در جلســه 
حضــور نیافتــه و هیچگونــه  الیحــه و دفاعیــات 
مســتند و محکمــه پســندی در مقــام اعتــراض 
ــراز و  ــود اب ــان از خ ــوی  خواه ــه دع ــبت ب نس
ارائــه ننمــوده لــذا دعــوای خواهــان علیــه 
خوانــدگان ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه 
مســتندا  2۴9- 2۱2 و 2۱۴ قانــون تجــارت 
ــم  ــون آ.د.م حک و  ۱98- ۵۱۵ -۵۱9 ۵22 قان
بــر محکومیــت خوانــدگان بــه صــورت تضامنــی 
ــال  ــون ری ــصت  میلی ــغ ش ــت مبل ــه پرداخ ب
ریــال   2/3۴0/000 خواســته  اصــل  بابــت 
ــه نشــر آگهــی و  ــه دادرســی هزین ــت هزین باب
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر در تأدی خســارت تأخی
چــک هــای موصــوف 9۵/۱/30  اجــرای حکــم  
در حــق خواهــان  صــادر  و اعــام مــی نمایــد
رای  صــادره  غیابــی  و ظــرف 20 روز پــس 
ــع و  ــن مرج ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب از اب
ــراض در  ــل اعت ــس از آن قاب ــرف 20 روز پ ظ
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــرم عموم ــم محت محاک

ــد .  ــی باش م
شــماره :۱۵283/م الــف قاضــی شــعبه ۵۱ 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کاســه 960۵80 خواهــان 
محمــود میرزائــی دادخواســتی مبنــی بــر 
محمدحســن  طرفیــت  بــه  وجــه  مطالبــه 
ــت رســیدگی  ــوده اســت وق ــم نم شــیخ تقدی
بــرای روز مورخــه 96/6/27  ســاعت 8 صبــح 
گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان  بــودن 
ــب  ــان مرات ــای خواه ــب  تقاض ــده احس خوان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــروی مدرســه   ــاب روب ــان ارب ســجاد اول خیاب
نیلــی پــور جنــب  ســاختمان صبــا پــاک ۵7 
ــورای  ــع ش ــتی 8۱6۵7۵6۴۴۱مجتم ــد پس ک
حــل اختــاف اصفهــان شــعبه 9 شــورای حــل 
ــی  ــخه ثان ــه  و نس ــان مراجع ــاف اصفه اخت
دادخواســت و ضمائــم  را اخــذ نمایــد. در 
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور وق ــدم حض ــورت ع ص
اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و  تلقــی   شــده  

می شود. 
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره :۱۵207/م ال ش

ــان  ــاف اصفه ــم شــورای حــل اخت نه

آگهی احضارمتهم 
ــر در  ــد جعف ــی فرزن ــی چمران ــای رمضانعل آق
پرونــده 9۴2۱۴8 ب ۱6 ایــن  شــعبه بــه اتهــام 
مشــارکت در کاهبــرداری تحــت تعقیــب قــرار 
ــاده  ــاس م ــر اس ــیله  ب ــن  و س ــه ای ــد ب داری
۱7۴ قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ابــاغ می شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
ــوید در  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــی درای ــر آگه نش
غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر 

بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر مــی شــود 
ــم  ناشــناس اســت.  . نشــانی مته

شماره :۱۵26۴/م الف 
بازپرس شعبه ۱6 دادسرای اصفهان 

آگهی ابالغ 
 96۱0۴6036۵600028: درخواســت  شــماره 
 9۵09983830۴003۱8: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9۵۱786: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
آگهــی  پیشــنویس  تنظیــم:۱396/0۵/۱0  
ــرک  ــام ت ــه اته ــدری ب ــر حی ــد باق ــاغ محم اب
انفــاق و .... ، از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده 
کاســه9۵۱786 تحــت تعقیــب اســت و ابــاغ 
ــل  ــودن مح ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب احضاری
اقامــت او ممکــن نگردیــده اســت بدینوســیله 
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۱7۴ قان در اجــرای م
ــاغ  ــرده اب ــام ب ــه ن ــب ب در امــور کیفــری مرات
ــخ  انتشــار آگهــی  ــاه از تاری ــک م ــا ظــرف ی ت
ــی و  ــرای عموم ــاری دادس ــعبه 37 دادی در ش
ــه اتهــام حاضــر  انقــاب جهــت پاســخگویی ب
ــک  ــس از ی ــور پ ــدم حض ــورت ع ــود در ص ش
ــی  ــدام قانون ــی اق ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری م

ــد .  ــد ش ــول خواه معم
شــماره :۱۵20۴/م الــف دادیــار شــعبه 37 
انقــاب  و  عمومــی  دادســرای  دادیــاری 

اصفهــان فــرج هللا شــاه ســنایی 

آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی 
ــعبه  ــه 960۱2۴ ش ــده کاس ــوص پرون در خص
8 شــورای حــل اختــاف اصفهــان تجدیــد 
نظرخــواه ۱-  علــی فرهــادی فــوالدی 2- 
نیلوفــر فرهــادی فــوالدی 3- زهــرا عمرانــی بــا 
وکالــت آقــای محمدرضــا خاکــی بــه طرفیــت  
زهــرا نــژاد مشــحوتی  تجدیــد نظرخواهــی 
نمــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه مجهــول 
ــر  ــحوتی  براب ــژاد مش ــرا ن ــودن زه ــکان  ب الم
مدنــی  دادرســی  آییــن  قانــون  مــاده 73 
ــر  ــد نظ ــا تجدی ــر ت ــد منتش ــب  در جرای مرات
ــه ایــن   ــده  ۱0 روز پــس از نشــر آگهــی ب خوان
شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکا مجتمــع 
حــل  شــورای  حــرم  مدافعیــن    2 شــماره 
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
تلقــی و  ابــاغ شــده  حضــور دادخواســت 
پرونــده بــه مراجــع تجدیــد نظــر ارســال 

ــد.  ــد ش خواه
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره :۱۵2۴0/م ال ش
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 8 مجتم

ــان  اصفه

ابالغنامه
شــاکی خانــم ام لیــا دارونــی شــکایتی علیــه 
ــه دوشــابی  ــن ســحر چاوشــی و فاطم متهمی
دائــر بــر ســرقت از داخــل کیــف شــامل یــک 
عــدد انگشــتر طــای ســفید و یــک عــدد 
پــاک یــک جفــت گوشــواره جمعــا بــه ارزش 
ــم  ــود تقدی ــور موج ــق فاکت ــال طب 2۱000000 ری
ــتان  ــتان شهرس ــی شهرس ــای عموم دادگاه  ه
گلپایــگان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
ــگان  ــهر گلپای ــری دو ش ــعبه ۱0۱ دادگاه کیف ش
جزایــی ســابق واقــع در گلپایــگان ارجــاع 
ثبــت   9۵0998372۱70۱30۵ بــه کاســه  و 
ــده کــه وقــت رســیدگی ان ۱396/07/۱2  گردی
و ســاعت ۱0/30 تعییــن شــده اســت بــه 
ــن و در  ــودن متهمی ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
خواســت شــاکی و بــه تجویــز مــاده 3۴۴ 
ــی  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون ایی قان
و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــا متهمیــن پــس  النتشــار اگهــی مــی شــود ت
ــه دادگاه  از نشــر اگهــی و اطــاع از مفــاد ان ب
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
 در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردند 
ــعبه ۱0۱ دادگاه  ــری ش ــر دادگاه کیف ــر دفت مدی
ــابق  ــی س ــگان ) جزای ــهر گلپای ــری دو ش کیف

ــی ــد زمان ( – وحی

      دادنامه        
   شماره 277 مورخ 96/۴/27 

ــگان  ــان  نشــانی گلپای ــدر مرادی خواهــان : حی
ــداری  ــه فرمان ــل کوچ ــین مقاب ــام حس خ ام
 : خوانــده  مرادیــان   ســاختمانی  مصالــح 
حمیــد هاشــمی : مجهــول المــکان  گردشــکار 
ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ــریفات  ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کاس ــت ان ب ثب
اعضــاء  مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و  قانونــی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش قاض
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
.  رای شــورا در خصــوص دعــوی خواهــان 
ــی  ــد عل ــد احم ــان فرزن ــدر مرادی ــای حی آق
آقــای حمیــد هاشــمی  بطرفیــت خوانــده 
ــغ  ــه مبل ــته  مطالب ــر بخواس ــی اکب ــد عل فرزن
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج 20000000 ری
شــماره 9۱3۵/97۴9۴6 ســر رســید مــورخ 
9۵/7/2۵ بانــک ملــی شــعبه غدیــر گلپایــگان 
ــی  ــه دادرس ــه و هزین ــر تادی ــارت تاخی و خس
نظریــه ضمیمــه بــودن فتوکپــی مصــدق چــک 
و گواهینامــه عــدم پرداخــت کــه حکایــت 
ــی  ــام م ــد خواه ــک در ی ــل چ ــود اص از وج
ــتندات  ــدن مس ــون مان ــه مص ــد و نظری نمای
ــده  ــراد و خدشــه از ســوی خوان ــان از ای خواه
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و بقــای 
آن ضمــن صحیــح تلقــی نمــودن دعــوی 
از   3۱3-320 مــواد  ابــه  مســتند  خواهــان 
 ۱98-۵۱۵-۵22 مــواد  و  تجــارت  قانــون 
از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و تبصــره 

الحاقــی بــه مــاده قانــون صــدور چــک حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
20000000 ریــال معــادل دو میلیــون تومــان 
اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی 
ــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
ــره  ــه دای ــر تادی . در خصــوص خســارت تاخی
ــب  ــر حس ــت ب ــف اس ــکام مکل ــرای اح اج
ــدور  ــون ص ــاده 2 قان ــه م ــی ب ــره الحاق تبص
چــک خســارت تاخیــر تادیــه را از زمــان 
سررســید تــا زمــان وصــول محاســبه و آن را از 
خوانــده اخــذ و بــه خواهــان پرداخــت نمایــد 
ــی و ظــرف مــدت بیســت  . رای صــادره غیاب
ــن  ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز پ
ــابه  ــدت مش ــا م ــاء ب ــس از انقض ــورا و پ ش
ــگان  ــی گلپای ــراض در دادگاه عموم ــل اعت  قاب

می باشد . 
ســید حســین حســینی قاضــی شــعبه چهــارم 
حقوقــی شــورای حــل اختــاف حــوزه قضایی 

ــتان گلپایگان شهرس

آگهی حصر وراثت
آقــای علیرضــا زارع بــه شناســنامه شــماره ۱60 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۵73/90 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
رضــا زارع بــه شــماره شناســنامه 60 در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دایمــی  اقامتــگاه   3۱/۱۱/20
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه ربابــه ترابــی فرزنــد 
ابوتــراب بــه ش.ش 690، ســکینه زارع فرزنــد 
مشــهدی ابراهیــم بــه ش.ش 6۱ همســر 
ــه  ــا ب ــد رض ــااله زارع فرزن ــی، ماش آن متوف
ــا  ــد رض ــه زارع فرزن ــیف ال ش.ش 2099، س
بــه ش.ش 68، فاطمــه زارع فرزنــد رضــا بــه 
ش.ش 2، فرزنــدان متوفــی و الغیــر. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد شــود. ــی صــادر خواه دارد واال گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور
93۵/ م الف

آگهی حصر وراثت
آقــای علیرضــا زارع بــه شناســنامه شــماره ۱60 
بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۵60/96 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
ماشــااله زارع بــه شــماره شناســنامه 2099 
ــی خــود  ــگاه دایم ــخ 9۵/09/30 اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه پروانــه نیــک عهــد 
فرزنــد آقافرهــاد بــه ش.ش ۴2 همســر، 
علیرضــا زارع فرزنــد ماشــااله بــه ش.ش 
۱60، فاطمــه زارع فرزنــد ماشــااله بــه ش.ش 
ــه  ــااله ب ــد ماش ــا زارع فرزن ۱7۴2، حمیدرض

ــر. ــی و الغی ــدان متوف ش.ش 2۱۱8 فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه 
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهد

 شود.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 93۴/ م الــف

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــازاده ب ــا رض ــد آق ــای محم آق
شــماره ۱2۵00۵7272 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۵76/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان محمــود آقــا 
رضــازاده بــه شــماره شناســنامه ۵068 در 
تاریــخ 96/0۵/08 اقامتــگاه دایمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه کبــری اصغــرزاده 
ــه ش.ش ۴08۱9  ــد ب ــد محم ــری فرزن لتح
همســر، ابوالفضــل آقارضــازاده فرزنــد محمود 
آقارضــازاده  محبوبــه  ش۱0۵22،  ش.  بــه 
فرزنــد محمــود بــه ش.ش ۱662، حمیدرضــا 
ش.ش  بــه  محمــود  فرزنــد  آقارضــازاده 
ــه  ــود ب ــازاده فرزندمحم ــد آقارض ۱۴۱8، محم
ش.ش ۱2۵00۵7272، علیرضــا آقارضــازاده 
فرزنــد محمــود بــه ش.س ۱2۵0، اشــرف 
ش.ش  بــه  محمــود  فرزنــد  آقارضــازاده 
۱297، فرزنــدان متوفــی و الغیر.اینــک بــا 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
دارد  اعتراضــی  هرکســی  تــا  نمایــد  مــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شود.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 933/ م الــف

آگهی حصر وراثت
بــه  نــژاد  ســاجدی  ســیدمحمد  آقــای 
شناســنامه شــماره 2۵ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۵72/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح 
داده کــه شــادروان صدیقــه قهــی نــوش آبادی 
ــخ 96/02/0۱  ــنامه۱ در تاری ــماره شناس ــه ش ب
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــادی  ــوش آب ــی ن ــیدعباس قه ــه س ــت ب اس
فرزنــد ســید محمــود بــه ش.ش ۴۱82 پــدر، 
ــه  ــر ب ــد اکب ــژاد فرزن ســیدمحمد ســاجدی ن
ش.ش2۵ همســر، پرویــن روشــن بخــت 
فرزنــد حســین بــه ش. ش ۴286 مــادر، 
فاطمــه ســادات ســاجدی نــژاد فرزنــد ســید 
محمــد بــه ش.ش ۱8، زهراســادات ســاجدی 
ش.ش  بــه  محمــد  ســید  فرزنــد  نــژاد 
ســاجدی  ســادات  عاطفــه   ،۱2۵026۵30۴
ــه ش.ش۴۱7،  ــد ب ــید محم ــد س ــژاد فرزن ن
ــد ســید  ــژاد فرزن ــم ســادات ســاجدی ن مری
ــدان  ــه ش.ش ۱2۵06۵3622 فرزن ــد ب محم
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی و الغیر.این متوف
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد شــود. خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 937/ م الــف

آگهی حصر وراثت
خانــم کبــری غفاریــان بــه شناســنامه شــماره 
2287 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۵63/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
ــه  ــم زاده نیاســر ب ــی ابراهی کــه شــادروان عل
ــخ 90/02/23  ــنامه ۴8 در تاری ــماره شناس ش
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه کبــری غفاریــان فرزنــد حســینعلی 
ــم  ــی ابراهی ــه ش.ش2287 همســر، مجتب ب
ــه ش.ش3378،  ــی ب ــد عل زاده نیاســر فرزن
ــه  ــی ب ــد عل ــد ابراهیــم زاده نیاســر فرزن مجی
ش.ش2780۴، ســعیده ابراهیــم زاده نیاســر 
فرزنــد علــی بــه ش.ش877۱، فرزنــدان 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی و الغیر.این متوف
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــود.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان-فاطمه حســین پــور 9۴۱/ م الــف

اخطار اجرایی
رحمــت هللا   : علیــه  محکــوم  مشــخصات 
ــکان   ــول الم ــتجردی مجه ــم زاده  دس ابراهی
: ســید صالــح   لــه  مشــخصات محکــوم 
مســتولی زاده  شــغل آزاد نشــانی  اصفهان خ 
بزرگمهــر خ مفتــح جنــب  بــن بســت آزادگان 
: بموجــب    بــه  ســاختمان یکتــا محکــوم 
ــوزه ۱8  ــخ 9۴/8/6 ح ــماره 763 تاری رای ش
ــان   ــتان اصفه ــاف  شهرس ــل اخت ــورای ح ش
قطعیــت یافتــه محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه پرداخــت مبلــغ 20000000 ریــال  بــه عنــوان 
ــه  ــال ب ــغ ۱80000  ری ــته  و مبل ــل خواس اص
عنــوان  خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه  از زمــان ســر رســید چــک )9۱/9/23( 
ــان  و  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــت اج لغای
ــت  ــدوق دول ــق صن ــی در ح ــر دولت ــم عش نی
ــون  ــاده 3۴ قان ــت م ــی اس ــادره غیاب رای ص
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
ــه  ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی محک
ــاد آن  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــوم  ــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محک ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید 
ــماره  ــع ش ــعبه ۱8 مجتم ــف ۱۵279 ش م ال

ــان  ــتان اصفه ــک شهرس ی

اخطار اجرایی
مســعود   : علیــه  محکــوم  مشــخصات 
المــکان   مجهــول  خوراســگانی  عبدالهــی 
ــفعیون  ــرزاد ش ــه : ف ــوم ل ــخصات محک مش
نشــانی  اصفهــان خ جــی خ تــاالر  بــن 
ــب    ــه : بموج ــوم ب ــن پ 89محک ــت بهم بس
تاریــخ   960997679۴۱00382 شــماره  رای 
96/2/3۱ حــوزه ۱۱ شــورای حــل اختــاف  
شهرســتان اصفهــان  قطعیــت یافتــه محکــوم 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
۱30000000 بابــت اصــل خواســته  مطالبــه 
ــده  ــر عه ــماره 8۱6239ب ــه ش ــک ب ــه چ وج
بانــک ســپه و مبلــغ ۴۱00000 ریــال بابــت 
ــه  ــی  ب ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
مبلــغ ۱20000 ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 9۴/3/30 
ــه   ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــت اج لغای
صــادر و نیــم عشــر دولتــی  حــق االجــرا  
اجــرای احــکام اعــام مــی گــردد .مــاده 3۴ 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــوم  ــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محک ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید 
ــماره  ــع ش ــعبه ۱۱ مجتم ــف ۱۵286 ش .م ال

ــان  ــتان اصفه ــک شهرس ی
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توپ و تور
مروان حسین به صورت رسمی 

به سپاهان پیوست
فوتبــال  تیــم  عراقــی  بازیکــن  مــروان حســین، 
ســپاهان، روز یکشــنبه بــه صــورت رســمی قــرارداد دو 

ــرد.  ــا ک ــم امض ــن تی ــا ای ــود را ب ــاله خ س
ــم الشــرطه   ــل تی ــروان حســین مهاجــم فصــل قب م
عــراق، یکــی از ســه بازیکــن خارجــی ســپاهان اســت 
کــه در پنجــره  تابســتانی بــا طالیی پوشــان بــه توافــق 

رســید. 
ــل حضــور در رقابت هــای لیــگ  ــه دلی ــن مهاجــم ب ای
عــراق موفــق نشــده بــود تــا هفتــه  ســوم در کنــار تیــم 
ــان وارد  ــه اصفه ــب ب ــی شنبه ش ــد؛ ول ــپاهان باش س
شــد و روز یکشــنبه هــم بــا حضــور در دفتــر محســن 
طاهــری، مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان، قــرارداد خود 

را رســمی کــرد. 
ــراق  ــگ ع ــته  لی ــل گذش ــه در فص ــین ک ــروان حس م
ــا عقــد قــراردادی بــه صــورت  ــار گلزنــی کــرده، ب 15 ب
رســمی ســپاهانی شــد تــا در کنــار ساســان انصــاری 
ــا باشــند. ایمنــا ــه  رقابت ه ــان کرانچــار در ادام مهاجم

 شعار مشهور لیورپول 
پشت و پناه پارس جم

ــگ  ــس از لی ــم پ ــی ج ــارس جنوب ــم پ ــواداران تی ه
ــویق  ــه تش ــازی ب ــر ب ــان در ه ــدن تیمش ــری ش برت
در  بازیکــن حاضــر  یــازده  تاکنــون  و  می پردازنــد 

میــدان را تنهــا نگذاشــتند. 
ــوان یکــی از هوادارتریــن  پــارس جنوبــی جــم را می ت
ــه  ــا ک ــت؛ آن ه ــر دانس ــگ برت ــر در لی ــای حاض تیم ه
پیــش از ایــن و در لیــگ دســته اول نیــز مــورد حمایت 
هــواداران خــود قــرار داشــتند، در ســه بــازی ابتدایــی 
لیــگ برتــر نیــز هــواداران خــود را در ورزشــگاه دیدنــد 
و بــا تشــویق  آنــان موفــق بــه کســب 7 امتیــاز شــدند. 
نکتــه جالــب دربــاره تشــویق هــواداران پــارس جنوبــی 
جــم اینکــه آن هــا در آخریــن دیــدار ایــن تیــم بنــری 
بــه همــراه داشــتند کــه شــعار هــواداران تیــم لیورپــول 
ــت  ــارس جــم، هیچ وق ــود: »پ روی آن حــک شــده ب

تنهــا قــدم نخواهــی زد.« گل

 AFC مهلت 2 ماهه 
به پرسپولیس

ــا  ــت بدهی ه ــت پرداخ ــن مهل ــه آخری ــرایطی ک در ش
توســط باشــگاه پرســپولیس از ســوی AFC تــا 9 
شــهریور اعــالم شــده بــود، آن هــا موفــق شــدند آن را 

ــد.  ــد کنن ــه مــدت دو مــاه دیگــر تمدی ب
AFC بــه باشــگاه های بدهــکار تــا 9 شــهریور فرصــت 
داده بــود تــا بــرای پرداخــت بدهــی خــود اقــدام کننــد؛ 
موضوعــی کــه می توانــد در صــورت نپرداختــن باعــث 
محرومیــت تیم هــا از حضــور در لیــگ قهرمانــان شــود 

و جرائــم دیگــری را در پــی داشــته باشــد. 
در ایــن خصــوص مهــدی تــاج از شــیخ ســلمان 
فرصتــی یــک ســاله بــرای پرداخــت درخواســت کــرده 
بــود کــه بــا آن موافقــت نشــد و تنهــا بــه مــدت دو مــاه 
دیگــر تمدیــد شــد. پرســپولیس اکنــون نزدیــک به 80 
ــات  ــرای پرداخــت مطالب ــا ب ــر فرصــت دارد ت روز دیگ
 اقــدام کنــد تــا از هرگونــه جریمــه احتمالــی دور 

شود. ورزش 3

 اعتراض رسمی سپاهان 
به داوری

ــه داوری  ــود ب ــراض رســمی خ باشــگاه ســپاهان اعت
ــیون  ــه فدراس ــم را ب ــی ج ــارس جنوب ــر پ ــدار براب دی

ــرد.  ــال ک ارس
تیــم ســپاهان در دیــدار برابــر پــارس جنوبــی جــم بــا 
گل دقایــق پایانــی متوقــف شــد تــا تنهــا یک امتیــاز از 
ایــن دیــدار خانگــی کســب کنــد. البتــه طالیی پوشــان 
از دقیقــه 80 در پــی اخــراج گلــر خــود 10 نفــره بــه کار 
ــه  ــود ک ــازی ب ــی ب ــای پایان ــد و در ثانیه ه ــه دادن ادام
در نهایــت مغلــوب حمــالت پی درپــی پــارس جنوبــی 

جــم شــدند تــا بــازی بــا تســاوی خاتمــه یابــد. 
ســپاهانی ها معتقدنــد کــه مهــدی ســیدعلی، داور 
ــوت زده  ــا س ــرر آن ه ــه ض ــه ب ــابقه، در دو صحن مس
را  بــازی  ایــن دو صحنــه می توانســته شــرایط  و 
تغییــر دهــد؛ اولیــن صحنــه ای کــه باشــگاه ســپاهان 
ــاد؛ در  ــاق افت ــه  اول اتف ــراض دارد، در نیم ــه آن اعت ب
صحنــه  مدنظــر ساســان انصــاری در محوطــه  جریمــه 
ــی جــم  ــارس جنوب ــم پ ــر تی ــروزان، گل ــا محســن ف ب
برخــورد کــرد و داور نقطــه  کرنــر را نشــان داد؛ در 
شــرایطی کــه ســپاهانی ها معتقدنــد داور مســابقه 
ــک  ــرد و ی ــراج می ک ــف را اخ ــان حری ــد دروازه ب بای

ــت.  ــا می گرف ــرای آن ه ــم ب ــی ه پنالت
ــدی  ــراج مه ــه  اخ ــه لحظ ــوط ب ــه مرب ــن صحن دومی
صحنــه  ایــن  در  ســپاهانی ها  اســت؛  صدقیانــی 
ــه ســود  ــد کــه پنالتــی و اخــراج اعالم شــده ب معتقدن
ــت. ورزش 3 ــوده اس ــتباه ب ــم اش ــی ج ــارس جنوب پ

احتمال کنار گذاشته شدن نفت 
از لیگ

ــر  ــگ برت ــای لی ــه از رقابت ه ــا گذشــت ســه هفت ب
ــه  ــی ک ــه تعهدات ــته ب ــوز نتوانس ــت هن ــگاه نف باش
ــردن  ــع ک ــور مرتف ــه منظ ــال ب ــیون فوتب ــه فدراس ب
مشــکالت و بدهی هــای خــود داده، عمــل کنــد 
ــاز  ــد در آغ ــا اخــذ تعه ــی کــه فدراســیون ب و فرصت
 مســابقات بــه ایــن باشــگاه داد، رو بــه اتمــام

 است. 
ــه  ــن باشــگاه ب ــه ای چنانچــه فرصــت فدراســیون ب
ــه  پایــان برســد و مشــکالت ایــن تیــم همچنــان ب
ــار گذاشــته  ــال کن ــد، احتم ــی بمان ــوت خــود باق ق
ــود  ــر وج ــگ برت ــم از مســابقات لی ــن تی شــدن ای
دارد. ایــن، هشــداری اســت کــه فدراســیون فوتبــال 
یکبــار دیگــر بــه باشــگاه نفــت یــادآور شــده اســت.

 در صورتــی کــه نفــت از این مســابقات کنار گذاشــته 
ــد  ــد ش ــن آن نخواه ــی جایگزی ــچ تیم ــود، هی  ش

و لیگ با 15 تیم به کارش ادامه می دهد. 
نفــت تهــران در پایــان هفتــه ســوم بــا یک پیــروزی 
یــک مســاوی و یــک شکســت و کســب ۴ امتیــاز 

در رده یازدهــم جــدول رده بنــدی قــرار دارد. مهــر

کوتاه اخبار 
 پاسخ فدراسیون فوتبال ایران 

به فیفا:
  شجاعی و حاج صفی 

محروم نیستند
دربــاره  فیفــا  بــه  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  پاســخ 
مســعود شــجاعی و احســان حاج صفــی بــه زودی ارســال 

می شــود. 
قــرار اســت در پاســخ بــر محــروم نشــدن ایــن دو بازیکــن 
ــر ورزش و  ــاون وزی ــارات مع ــس از اظه ــود. پ ــد ش تاکی
جوانــان کــه بــا بازتــاب رســانه های خارجــی همــراه بــود و 
حساســیت فدراســیون جهانــی فوتبــال را برانگیخــت، فیفــا 
ــران درخواســت کــرد کــه در ایــن  ــال ای از فدراســیون فوتب

زمینــه توضیحاتــی را ارائــه دهــد. 
فدراســیون فوتبــال ایــران قــرار اســت بــه زودی طــی 
نامــه ای بــه فیفــا، در ایــن زمینــه توضیــح دهــد و در پاســخ 
ارســالی بــر محــروم نشــدن ایــن دو بازیکــن تاکیــد 
خواهــد شــد. فیفــا در نامــه ای کــه بــه فدراســیون فوتبــال 
ایــران ارســال کــرده بــود، بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه 
مســائل سیاســی و ورزشــی از هم جــدا هســتند. ورزش 3

 حضور سرزده مأموران »نادو« 
در اردوی وزنه برداران

ــادو( صبــح  ــا دوپینــگ )ن مأمــوران ســتاد ملــی مبــارزه ب
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــرزده ب ــورت س ــه ص ــنبه ب روز یکش
وزنه بــرداری رفتنــد و از 9 ملی پــوش تیــم ملــی در حیــن 
انجــام تمریــن صبحگاهــی آزمایــش دوپینــگ بــه عمــل 
ــی اردوی  ــران به تازگ ــرداری ای ــی وزنه ب ــم مل ــد. تی آوردن
ــرای حضــور در رقابت هــای داخــل  آماده ســازی خــود را ب
و همچنیــن  ترکمنســتان  در عشــق آباد  آســیا  ســالن 
مســابقات قهرمانــی جهــان در آناهیــم آمریــکا آغــاز کــرده 

اســت. مهــر

آزمون سخت مرد طالیی المپیک
تنهــا مــرد طالیــی کاروان کشــتی ایــران در بازی هــای 
المپیــک ۲01۶ ریــو، کمتــر از دو هفتــه دیگــر بایــد در 
ــه  ــد ب ــود در وزن جدی ــی خ ــون بین الملل ــن آزم معتبرتری

ــرود.  ــدان ب می
ــی  ــن یزدان ــه حس ــود ک ــا ب ــن روزه ــته، همی ــال گذش س
ــا شکســت طلســم مــدال طــالی کشــتی آزاد  توانســت ب
ایــران پــس از المپیــک ۲000 ســیدنی، نتیجــه ای تاریخــی 

ــد. را رقــم بزن
ــک  ــرم المپی ــالی وزن 7۴ کیلوگ ــدال ط ــب م ــا کس  او ب
ــی  ــخت و جنجال ــال س ــک فین ــس از ی ــه پ ــو ک ۲01۶ ری
بــا حریــف روس بــه دســت آمــد، در جمــع بــزرگان ایــن 
رشــته قــرار گرفــت و نشــان داد از ایــن پــس بایــد بیــش 
ــی چشــم دوخــت و از او  ــن جــوان مازن ــه ای از گذشــته ب

ــی را داشــت.  انتظــار تکــرار قهرمان
یزدانــی پــس از ایــن موفقیــت بــزرگ و طالیــی بــه دلیــل 
ــک  ــه ی ــان ب ــه مربی ــن توصی ــی و همچنی ــرایط فیزیک ش
وزن باالتــر آمــد تــا از ایــن پــس در وزن 8۶ کیلوگــرم بــه 
مســیرش در دنیــای قهرمانــی ادامــه دهــد. او در بعضــی از 
میادیــن داخلــی و خارجــی بــا افــت و خیزهــای مختلفــی 
در وزن جدیــد همــراه شــد و حتــی در جــام جهانــی 
۲017 کرمانشــاه هــم طعــم تلــخ شکســت را چشــید؛ امــا 
ــه  ــروز ب ــا توانســت ام ــه داد ت ــه راهــش ادام ــان ب همچن
عنــوان بهتریــن و آماده تریــن آزادکار وزن 8۶ کیلوگــرم، 

ــود.  ــی ش ــای جهان ــور در رقابت ه ــای حض مهی
حــاال او یکــی از مهره هــای اصلــی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ایــران در رقابت هــای جهانــی ۲017 فرانســه محســوب 
می شــود کــه تمامــی اهالــی کشــتی و حتــی رقبــای 
ــد  ــی وزن جدی ــان اصل ــی از مدعی ــز او را یک ــی نی خارج

می داننــد. 
انتظــارات از او زیــاد اســت و یزدانــی هــم خــوب می دانــد 
ــا  ــوار ت ــخت و ناهم ــیر س ــن مس ــردن ای ــی ک ــرای ط ب
المپیــک بعــدی بایــد از آزمــون اخیــر جهانــی بــا موفقیــت 

خــارج شــود. ایرنــا

حضور بسکتبال با ویلچر بانوان 
در انتخابی جهان

تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر بانــوان در تورنمنــت آســیا 
ــابقات  ــهمیه مس ــب س ــور کس ــه منظ ــه ب ــیه ک - اقیانوس
ــرد.  ــد ک ــزار می شــود، شــرکت خواه ــان برگ ــی آلم جهان

بســکتبال  انجمــن  نایب رئیــس  دهســتانی،  مریــم 
ــان  ــا همزم ــن رقابت ه ــت: ای ــا گف ــن رقابت ه ــاره ای درب
ــزار  ــن برگ ــی چی ــه میزبان ــان ب در دو بخــش مــردان و زن
می شــود و بــا حمایــت فدراســیون مقــرر شــد تیــم ملــی 

ــد.  ــرکت کن ــی ش ــداد ورزش ــن روی ــز در ای ــوان نی بان
ــوز  ــت: هن ــا ویلچــر گف ــن بســکتبال ب ــس انجم نایب رئی
بخــش  در  تیم هــای شــرکت کننده  از  دقیقــی  اطــالع 
بانــوان نداریــم؛ امــا بهتریــن تیم هــای آســیا و اقیانوســیه 
قطعــا حضــور خواهنــد داشــت و از میــان تیم هــای 
شــرکت کننده، تنهــا دو کشــور مجــوز حضــور در مســابقات 

ــد.  ــت می کنن ــان را دریاف ــی جه قهرمان
دهســتانی تصریــح کــرد: تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر 
بانــوان تاکنــون تنهــا در یــک اعــزام برون مــرزی کــه 
ــه و  ــور یافت ــود، حض ــون ب ــیایی اینچئ ــابقات پاراآس مس
ایــن اعــزام، دومیــن تجربــه ملی پوشــان در یــک رویــداد 
برون مــرزی اســت. بــر ایــن اســاس انتظــار مقــام از تیــم 
نداریــم؛ امــا ورزشــکاران انگیزه هــای بســیار خوبــی دارنــد 
ــم را  ــا تی ــد ت ــالش می کنن ــز ت ــن نی ــی و انجم و کادر فن
در شــرایط خــوب بــه ایــن مســابقات اعــزام کننــد. ایســنا

حدادی بهترین پاسور شد
دوم  دور  پایــان  تــا  ایــران  ســانتیمتری   ۲18 ســنتر 
مســابقات کاپ آســیا در صــدر برتریــن پاســورها قــرار دارد. 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــدادی ک ــد ح ــت حام ــب اینجاس جال
همــواره در جمــع امتیازآورتریــن بازیکنــان جــام قــرار 
ــاال  ــادی در ب ــذاری زی ــد خــود تاثیرگ ــد بلن ــا ق ــرد و ب بگی
ــن  ــش بهتری ــران دارد، در بخ ــازات ای ــع امتی ــردن جم ب
گرفتــه قــرار  نخســت  رده  در  مســابقات   پاســورهای 

 است. 
ــا میانگیــن 8.5 پــاس در هــر مســابقه فعــال در ایــن  او ب

بخــش صدرنشــین اســت. کاپ

ــه از لیــگ  ــا گذشــت ســه هفت پرســپولیس ب
ــت  ــرایط مثب ــا ش ــید ت ــاز 9 رس ــه امتی ــر ب برت
خــود را در دو فصــل اخیــر، همچنــان بــه 
بهتریــن شــیوه ممکــن ادامــه دهــد. همیشــه 
وقتــی اعتیــاد می آیــد، کلــی خصیصــه منفــی 
و ســوژه های نه چنــدان دل انگیــز در ذهــن 
ایجــاد می کنــد؛ امــا اعتیــاد همیشــه بــد 
ــی در  ــای مثبت ــم نمونه ه ــی ه ــت و گاه نیس
ــردن.  ــه ب ــاد ب ــده اســت. مثــل اعتی دل گنجان
مثــل عــادت بــه همیشــه پیــروز بــودن. مثــل 

ــپولیس. ــل پرس ــو و مث ــم برانک تی
و  ســریع  متنــوع،  مــوزون،  بی رحــم،   -1
ــن  ــو در ای ــپولیس برانک ــت پرس ــن. روای خش
ــرق و  ــل ب ــه مث ــه ای ک ــه. ســه هفت ســه هفت
ــاد گذشــت. ســه هفتــه ای کــه سرخپوشــان  ب
امــا  ایــده آل نرســیده اند،  بــه فــرم  هنــوز 
صددرصــد  کــه  هفتــه ای  ســه  می برنــد. 
ــش  ــا مردان ــوده، ام ــور نب ــل پروفس ــاب می ب
یکه تــازی می کننــد؛ چــون عــادت کرده انــد 

بــه ایــن اعتیــاد دوست داشــتنی.
مقابــل  دوبــاره  روز   ۲0 از  پــس  نفــت   -۲
ــر  ــرد. راحت ت ــاال ب ــت ها را ب ــپولیس دس پرس
ــار  ــن ب ــد. ای ــرش را بکنی ــه فک ــزی ک از چی
درخشــان هــم روی نیمکــت بــود و دیگــر 

ــت.  ــرار نداش ــرای ف ــی ب راه
حمیدخــان بــه ششــمین مربــی پرسپولیســی 

تبدیــل شــد کــه مقابــل برانکــو زانــو زد. 
ــک  ــش از ی ــازی بی ــول ب ــاگردان او در ط ش
دیگــری  موقعیــت  شــانس گل صددرصــد 

نداشــتند؛ درســت ماننــد ســوپرجام.
ــه ســه گل سرخپوشــان  ــار دیگــر ب 3- یــک ب
نــگاه کنیــد. پــس از یــک ۴5 دقیقــه درگیرانــه 
ــاز  ــی نی ــرای گلزن ــه ب ــه ۴0 ثانی آن هــا فقــط ب

داشــتند. 
طارمــی روی یــک همــکاری دو نفــره بــا 
محســن مســلمان گل نخســت را زد و پــس از 
۴ بــازی، ســیزدهمین گل ســال 9۶ خــود را در 

ــه ثمــر رســاند.  ــدار ب ــن دی هفدهمی
ــزن نقــش یــک  ــد دقیقــه بعــد، آقــای گل چن
ــاده  ــا پاســی فوق الع ــرد و ب ــازی ک پاســور را ب
فرشــاد احمــدزاده را در موقعیــت گلزنــی قــرار 
ــوپرجام  ــازی س ــد ب ــم مانن ــماره 10 ه داد؛ ش
دروازه فراهانــی را بــاز کــرد. ایــن بازیکــن 

ــا ایــن قــد و هیــکل، بایــد  تــازه یــاد گرفتــه ب
ــا همــه  ــد. تقریب ــا پــا گل بزن ــه جــای ســر ب ب

ــا!  ــی نفتی ه ــد؛ حت ــه بودن ــی از نتیج راض
امــا شــماره 9 بــاز هــم قصــد دروازه کــرد. 
یــک  در  را  او  نعمتــی،  ســیامک  پــاس 
ــب  ــا تعج ــرار داد و ب ــوت زنی ق ــت ش موقعی
مهــدی بــا ضربــه ای دقیــق فاصلــه را بــه عــدد 
ســه رســاند و خــودش را کنــار ۶ نفــر دیگــر بــا 

دو گل در صــدر جــدول گلزنــان قــرار داد. 
ــی  ــا بازیکن ــگ تنه ــار نان ــی در کن ــاال طارم ح
ــک گل  ــش از ی ــازی بی ــک ب ــه در ی ــت ک اس

زده اســت.
۴- از بیرانونــد بگوییــم؛ دروازه بــان سرخپوشــان 
بــه  بایــد  قبــل  ماننــد  هــم  بــاز  کــه 

داریــم.  عــادت  کلین شــیت هایش 
پیــش  شــانزدهم  لیــگ  ماننــد  دقیقــا  او 
مــی رود. ســه بــازی، دریافــت یــک گل و 
ثبــت دو کلین شــیت. بــا گل هایــی کــه وحیــد 
ــتان  ــتقالل خوزس ــنگربان اس ــی س شیخ ویس
ــم  ــک تی ــان ی ــاال دروازه ب ــرد، ح ــت ک دریاف
ملــی مدعــی اصلــی کســب جایــزه دســتکش 
ــا  ــی ب ــه دستکش ــود. البت ــد ب ــی خواه طالی

ــی! ــش طالی ــمایل کف ــکل و ش ش

ــف دوست داشــتنی پرســپولیس  5- نفــت حری
ــی  ــا در ۴ رویاروی ــوده اســت. آن ه ــو ب و برانک
اخیــر 11 گل خورده انــد و هیــچ گلــی هــم 
نزده انــد و 9 امتیــاز بــه انضمــام یــک جــام را 

تقدیــم سرخپوشــان کرده انــد. 
ــر 15  ــگ برت ــخ لی ــم در طــول تاری ــن دو تی ای
ــا  ــه ب ــد ک ــی کرده ان ــم صف آرای ــل ه ــار مقاب ب
پیروزی هــای  تعــداد  پنجشنبه شــب،  بــرد 

ــم  ــار ه ــید. ۶ ب ــدد ۶ رس ــه ع ــپولیس ب پرس
ــروزی  ــه پی ــا و س ــاوی حکمفرم ــه مس نتیج

ــت. ــوده اس ــت ب ــهم نف س
ــاده  ــد فوق الع ــل رون ــه فص ــو در س ۶- برانک
رو بــه رشــدی را بــا تیمــش داشــته اســت. او 
ــاختمانی  ــی، س ــه ویران ــه رو ب ــک مخروب از ی
ــر  ــه دل ه ــدرن ســاخته اســت ک شــیک و م

بیننــده ای را می ربایــد. 
ــاد گل  ــم زی ــم ه ــگ پانزده ــپولیس لی پرس
مــی زد و هــم زیــاد گل می خــورد و البتــه 
خــوب امتیــاز نمی گرفــت؛ 5 گل زده، 8 گل 

ــوم!  ــه س ــا هفت ــاز ت ــک امتی ــورده و ی خ
ــد؛  ــم گل خوردن ــانزدهم ک ــگ ش ــا در لی آن ه
زیــاد گل زدنــد و خــوب امتیــاز جمــع کردنــد؛ 
3 گل زده، یــک گل خــورده و 7 امتیــاز تــا 
هفتــه ســوم. امــا لیــگ هفدهــم؛ جایــی 
برانکــو هــم زیــاد گل می زنــد،  کــه تیــم 
ــاز  ــی امتی ــم عال ــورد و ه ــم گل می خ ــم ک ه
می گیــرد؛ 7 گل زده، یــک گل خــورده و 9                                            

ــاز. امتی
ــاالت  ــل و انتق ــل نق ــپولیس در فص 7- پرس
چهــار خریــد برجســته داشــت؛ ســیامک 
نعمتــی، گادویــن منشــا، شــجاع خلیــل زاده و 
شــایان مصلــح. بــه جــز نفــر آخــر کــه خیلــی 
ــر  ــه نف ــرده، س ــدا ک ــازی پی ــت ب ــم فرص ک
دیگــر هــر یــک بــه نوعــی در ایــن ســه هفتــه 
در بردهــای سرخپوشــان نقــش کلیــدی ایفــا 

کرده انــد. 
شــجاع، تنهــا بازیکنــی اســت کــه بــه واســطه 
مصدومیــت ســید جــالل از ابتــدا فیکــس 
شــد. او در ایــن تعــداد بــازی کمــک کــرده دو 
ــده  ــن زنن ــود و همچنی ــت ش ــیت ثب کلین ش
ــت در  ــوش پایتخ ــم قرمزپ ــی از 7 گل تی یک

ــوده اســت.  ــن فصــل ب ای
ــود؛  ــه فیکــس ب منشــا فقــط در دومیــن هفت
امــا در همــان هفتــه یــک گل حســاس بــرای 
تیمــش بــه ثمــر رســاند و دروازه تراکتورســازی 

را بــاز کــرد. 
نعمتــی در همــه بازی هــا یــک مهــره تعویضــی 
بــوده، امــا در دیــدار بــا نفــت توانســت در 
همــان مدت زمــان کوتــاه نخســتین پــاس 
گل خــود را بــرای مهــدی طارمــی ارســال کنــد.

ــا  ــر و ت ــگ برت ــخ لی ــپولیس در تاری 8- پرس

ــق  ــار موف ــط دو ب پیــش از لیــگ هفدهــم فق
ــرد پشــت  ــا ب ــه اول را ب ــود ســه هفت شــده ب
ســر بگــذارد و صددرصــد امتیــازات را درو کنــد. 
یــک بــار در لیــگ ســوم و زمــان وینگــو 
ــا  ــا ب ــه آن ه ــاق رخ داد ک ــن اتف ــچ ای بگووی
درهــم کوبیــدن پــگاه و فجــر سپاســی و 
ابومســلم، 9 امتیــاز کســب کردنــد؛ امــا در 
هفتــه چهــارم بــا یــک گل بــه پیــکان باختنــد و 
ســرانجام رتبــه ای بهتــر از پنجمــی نصیبشــان 

ــد.  نش
ــود.  ــم می ش ــگ هفت ــه لی ــوط ب ــار دوم مرب ب
جایــی کــه آن هــا بــا افشــین قطبــی وارد 
لیــگ شــدند و در ســه هفتــه ابتدایــی بــا 
نتایــج 3-۲، ۲-0 و 3-0 تیم هــای صنعــت 
نفــت، پــگاه گیــالن و ابومســلم را از پیــش رو 
ــکان را  ــم پی ــارم ه ــه چه ــتند و در هفت برداش
ــن  ــل راه آه ــم مقاب ــه پنج ــا در هفت ــد؛ ام بردن

ــد.  ــاوی دادن ــه تس ــن ب ت
ــم  ــار تی ــتی در انتظ ــه سرنوش ــد چ ــد دی بای
برانکــو خواهــد بــود. ماننــد تیــم بگوویــچ 
ــان  ــد زم ــا مانن ــر در راه اســت ی ــی دلگی غروب

ــی؟ ــا قهرمان ــورانگیز ب ــی ش ــی، آفتاب قطب
9- پرســپولیس در حالــی رقبــای خــود را 
ــش  ــه جوانان ــو ب ــه برانک شکســت می دهــد ک
ــا  ــه مغــرور و اســیر حواشــی نشــوند ی آموخت
اگــر هــم می شــوند، آن را بــا خــود بــه داخــل 
ــد  ــاد گرفته ان ــا ی ــد. آن ه ــل نکنن ــن حم زمی
ــد. هــر  ــچ تیمــی رحــم نکنن ــه هی ــن ب در زمی
ــی  ــد، ربط ــن رخ بده ــرون از زمی ــی بی اتفاق
ــه  ــدارد. اعتصــاب، مصاحب ــه داخــل زمیــن ن ب
ــد،  ــم بکنن ــر ه ــل و اسپانس ــر عام ــه مدی علی
ــه  ــوف ب ــان معط ــط فکرش ــن فق ــا در زمی ام

ــف باشــد. ــر حری ــه ب ــال و غلب فوتب
مهم تریــن  این هــا،  همــه  کنــار  در   -10
هواداراننــد.  برانکــو،  پرســپولیس  دلگرمــی 

همــان یــار دوازدهــم و همان هایــی کــه بیــش 
بــازی  از دو ســال اســت بــرای تماشــای 
می کننــد  لحظه شــماری  محبوبشــان  تیــم 
و در ورزشــگاه عاشــقانه ستاره های شــان را 
ــس از  ــه پ ــی ک ــد. همان های ــت می کنن حمای
نزدیــک بــه 10 ســال انتظــار و تحمــل روزهــای 
ــب  ــای رقی ــای موفقیت ه ــخ و تماش ــد و تل ب
ــد و  ــر را می گیرن ســنتی، حــاال مــزد ایــن صب
ــد و  ــم خــود را می بینن نمایــش ســحرانگیز تی
ــان  ــلندی طغی ــد و ایس ــن می پرن ــاال و پایی ب

می کننــد. 
همان هایــی کــه یــاد گرفته انــد بعــد از باخــت 
دربــی هــم می تــوان تشــویق کــرد و در بــازی 
بعــدی 70 هــزار نفــره جشــن پیــروزی دیگــر 

را برپــا کــرد.
11- شــاید زود باشــد گفتــن ایــن حــرف؛ 
امــا پرســپولیس بــا ایــن ســبک و ســیاق بــه 
ســمتی حرکــت می کنــد کــه سال هاســت 
بایــرن مونیــخ در فوتبــال آلمــان بــه نمایــش 
ــه  ــه کونت ــی ک ــن یوونتوس ــا همی ــته ی گذاش
تربیــت کــرد و آلگــری بــه بلــوغ رســاند. 
ــی  ــود را از باق ــاب خ ــج حس ــه تدری ــا ب آن ه
ــه  ــد و در صــدر جــدول ب ــا جــدا می کنن تیم ه

می پردازنــد.  یکه تــازی 
شــاید سرخپوشــان بــه نخســتین تیــم تاریــخ 
لیــگ برتــر تبدیــل شــوند کــه از هفته هــا 
قبــل معمــای قهرمانــی را حــل کننــد. بــا 
ایــن بازی هــا و همچنیــن رقبــای ناآمــاده 
ــد؛  ــاق رخ ده ــن اتف ــت ای ــد نیس ــچ بعی هی
مگــر اینکــه حواشــی فعــال آرام پرســپولیس، 
ــد و از  ــه خودشــان بیاین ــا ب ــارور شــود و رقب ب
همیــن امــروز اســتارت موفقیــت را بزننــد؛ در 
آن صــورت بایــد بــه ایــن گفته هــا شــک کــرد؛ 
امــا فعــال هــوای پرســپولیس آفتابــی اســت و 

ــا پــس! هــوای رقب

 11 سکانس از صدرنشین 
لیگ برتر

شــائبه پــاس نــدادن بــه ِمنشــا و اعتــراض او را وقتــی کنــار 
نیمکت نشــینی و رفتــن بــه کمیتــه اخــالق می گذاریــم 
ــن بازیکــن تحــت فشــار اســت.  ــه ای متوجــه می شــویم ک
بــا وجــود آنکــه ترکاشــوند اعــالم کــرد کــه منشــا اصــال قصــد 
ــن  ــا ای ــپولیس را ب ــواداران پرس ــال ه ــدارد و خی ــی ن جدای
حــرف راحــت کــرد، امــا بایــد گفــت اشــکاالتی وجــود دارد 
کــه بــرای دیــدن آن هــا بایــد بیشــتر عمیــق شــد و اگــر ایــن 
ــم از  ــا ه ــن منش ــاید گادوی ــوند، ش ــرف نش ــکاالت برط اش

پرســپولیس رفــت. 
ــده  ــه نفی کنن ــپولیس ک ــن پرس ــه بازیک ــازی س ــر مج قه
آن دوســتی و رفاقتــی اســت کــه معــاون باشــگاه از 
آن دم مــی زد بــه جــای خــود، منشــا کال و ذاتــا اهــل 
ــه  ــم ب ــه ه ــن ســه هفت نیمکت نشــینی نیســت. او در همی
ــوده و ممکــن  ــاد در ایــن رابطــه منتظــر ب نظــر می رســد زی

اســت در صــورت تــداوم نیمکت نشــینی بــا مشــکالتی 
ــود. ــه ش مواج

 جلســه منشــا بــا ترکاشــوند البتــه نمی توانــد دربــاره 
نیمکت نشــینی بــوده باشــد؛ چــون ایــن جلســه در صــورت 
وجــود هــم بایــد بــا برانکــو انجــام بپذیــرد و بــه ایــن ترتیــب 
مشــخص اســت کــه منشــا موضــوع دیگــری را هــم دنبــال 
ــه حضــورش  ــط ب کــرده اســت؛ موضوعــی کــه شــاید بی رب

در کمیتــه اخــالق فدراســیون فوتبــال نبــوده باشــد. 
کســی هنــوز نمی دانــد کــه او چــرا بایــد بــه کمیتــه اخــالق 
ــش  ــل شــکل موهای ــه دلی ــد ب ــا برخــی می گوین ــرود؛ ام ب
اســت. در هــر حــال بــه نظــر می رســد منشــا تحــت محاصــره 
امــواج منفــی قــرار گرفتــه و اگــر برانکــو بــه دادش نرســد، 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــود؛ ه ــده می ش ــرا پیچی ماج

ایوانکوویــچ حواســش بــه ایــن بازیکــن هســت. مهــر

ذوب آهــن در حالــی موفــق شــد از خانــه پیــکان بــا یــک امتیــاز 
خــارج شــود کــه بــرای دومیــن هفتــه متوالــی دروازه بــان و خــط 
دفاعــی ایــن تیــم دروازه خودشــان را بســته نگــه داشــتند و ایــن 
بــه معنــای کســب دســت کم یــک امتیــاز در هفتــه ســوم بــود. 

ــدر  ــکان آنق ــل پی ــدن در مقاب ــره ش ــود 10 نف ــا وج ــن ب ذوب آه
خــوب بــوده کــه حتــی امیــر قلعه نویــی در کنفرانــس مطبوعاتــی 
پایــان بــازی تیمــش را مســتحق قهرمانــی در لیــگ هــم دانســته؛ 
ولــی بــدون شــک بــازی هفتــه چهــارم اصفهانی هــا در شــهرآورد 
ــم را  ــر دو تی ــواداران ه ــف ه ــد تکلی ــان، می توان ــال اصفه فوتب

روشــن کنــد. 
عجیب تریــن نکتــه در ســه بــازی گذشــته ذوب آهــن ایــن اســت 
ــدار  ــرز هش ــم از م ــن تی ــان ای ــت بازیکن ــزان مصدومی ــه می ک
ــن  ــرا این چنی ــم چ ــن تی ــه ای ــت ک ــخص نیس ــته و مش گذش

بازیکنانــش را از دســت می دهــد. 

ــاید  ــه ش ــرف و البت ــک ط ــل از ی ــدای فص ــازی ابت ــار بدنس فش
وضعیــت  دربــاره  پزشــکی  کادر  جمــع  نه چنــدان  حــواس 
روحــی  لحــاظ  از  بازیکنــان  تــا  می شــود  باعــث   بازیکنــان 
ــی شــروع مســابقات رســمی را نداشــته باشــند  ــی آمادگ  و روان
و درنتیجــه بازیکنــان ذوب آهــن یکــی پــس از دیگــری در تمرین، 
بــازی دوســتانه و بــازی رســمی مصــدوم می شــوند؛ آن هــم در 

شــرایطی کــه فقــط ســه هفتــه از شــروع لیــگ گذشــته اســت. 
قاســم حدادی فــر، مهــدی مهدی پــور، مهــران درخشــان مهر، 
محمدرضــا حســینی، محمــد ســتاری و حــاال محمدرضــا عباســی، 
ســیاهه ای از لیســت مصدومــان ذوب آهــن بوده انــد. ایــن مســئله 
بایــد هرچــه ســریع تر از جانــب امیــر قلعه نویــی و مدیریــت 
باشــگاه بررســی شــود تــا در ادامــه فصــل اتفــاق تلخــی کــه بــرای 
قاســم حدادی فــر افتــاد، بــرای بقیــه بازیکنــان ذوب آهــن تکــرار 

نشــود. خبــر فارســی

ورزش

،،
شــاید زود باشــد گفتــن ایــن حــرف؛ 
و  ســبک  ایــن  بــا  پرســپولیس  امــا 
ســیاق به ســمتی حرکت می کند که 
سال هاست بایرن مونیخ در فوتبال 
آلمــان بــه نمایــش گذاشــته یا همین 
یوونتوســی کــه کونتــه تربیــت کــرد و 

آلگــری بــه بلــوغ رســاند

تیــم زالتکــو کرانچــار در ســه هفتــه اخیــر لیــگ برتــر آمــار دفاعــی 
ــی  ــن مرب ــری ای ــزوم بازنگ ــوع ل ــن موض ــته و ای ــی داش ضعیف

ــد.  ــی تیمــش را نشــان می ده ــاره خــط دفاع درب
ــپاهان را  ــی س ــف دفاع ــار ضعی ــه، آم ــه هفت ــرض س ۶ گل در ع
نشــان می دهــد کــه کامــال بیانگــر وضعیــت آشــفته خــط دفاعــی 
ایــن تیــم اســت. حتــی اگــر ۶ گل را هــم مــالک قــرار ندهیــم، 
ــوت های در  ــاک و ش ــالت خطرن ــاد حم ــداد زی ــی تع ــا بررس ب
چارچــوب روی دروازه ســپاهان، می تــوان بــه نتیجــه مشــابه 

ــی ســپاهان رســید.  ــه ســازمان دفاع ــاره خــط و البت درب
ــپاهان  ــد س ــان جدی ــان و بازیکن ــه مدافع ــت ک ــن درس ــه ای البت
بــرای هماهنگــی و ارائــه بازی هــای بهتــر نیــاز بــه زمــان بیشــتری 
دارنــد، امــا اشــتباهات فــردی و عــدم آمادگــی بدنــی بعضــی از 
بازیکنــان خــط دفاعــی ســپاهان مثــل ژایــرو رودریگــز، ربطــی بــه 
ــر  ــازی براب ــه در ب ــدارد. رودریگــز ک ــان بیشــتر ن هماهنگــی و زم

ــارس  ــر پ ــدار براب ــود، در دی ــده کامــال ضعیــف ظاهــر شــده ب پدی
جنوبــی هــم در نیمــه نخســت کامــال پرانتقــاد ظاهــر شــد؛ او در 
نیمــه دوم نیــز روی فــرار منجــر بــه پنالتــی نانــگ جا مانــد و روی 
صحنــه گل هــم جاگیــری نامناســب او باعــث شــد آفســاید پــر 
شــود و روی تــوپ برگشــتی گل تســاوی بــه ثمــر برســد. عملکــرد 
پراشــتباه ژایــرو رودریگــز در ترکیــب ســپاهان در حالــی بــا عــدم 
واکنــش زالتکــو کرانچــار روبــه رو شــده کــه ایــن تیــم ســیاوش 
یزدانــی، یکــی از مســتعدترین مدافعــان میانــی فصــل گذشــته را 
روی نیمکــت دارد؛ امــا از او اســتفاده نمی شــود. کرانچــار کــه در 
گذشــته نیــز دربــاره اســتفاده از بازیکنانــی مثــل بولکــو و جالوویچ 
پافشــاری عجیبــی می کــرد و بــا وجــود عملکــرد پرانتقــاد آن هــا، 
بــه طــور مــداوم از ایــن بازیکنــان بــازی می گرفــت، گویــا همیــن 
راه را بــرای رودریگــز هــم مــی رود و البتــه ضــررش را مثــل بــازی 

ــا پــارس جنوبــی متحمــل می شــود. ایمنــا ب

برایــان کوکســن، رئیــس فدراســیون جهانــی دوچرخه ســواری 
تــور  بــه برگزارکننــدگان ســی و دومیــن دوره  در پیامــی 
ــور را  ــن ت ــان، ای ــران آذربایج ــواری ای ــی دوچرخه س بین الملل
از زمــره بهتریــن و باارزش تریــن تورهــای تقویــم UCI قلمــداد 
ــواری  ــی دوچرخه س ــیون جهان ــس فدراس ــام رئی ــرد. در پی ک
آمــده اســت: بــرای مــن مایــه افتخــار اســت کــه ایــن 
ــم از  ــان( اع ــران )آذربایج ــور ای ــگان در ت ــرای هم ــام را ب پی
دوچرخه ســواران، تماشــاچیان، برگزارکننــدگان، حامیــان مالــی 
ــال  ــاره ای از س ــای ق ــم. توره ــال کن ــب ارس ــل داوطل و عوام
ــا  ــه قاره ه ــواری در کلی ــترش دوچرخه س ــدف گس ــا ه ۲005 ب
و فراهــم آوردن فرصــت رقابــت در چندیــن مرحلــه مســابقات 
طــراز اول منطقــه ای بــرای دوچرخه ســواران، انجــام می شــود. 
تــور ایــران )آذربایجــان( کــه امســال ســی و دومیــن دوره آن 
برگــزار می شــود، بــه پــای ثابــت و مهمــی در تقویــم تورهــای 

ــه  ــل شــده اســت. شــش روز مســابقه ک آســیایی UCI تبدی
ــان  ــه پای ــم ب ــهر ه ــن ش ــود و در همی ــاز می ش ــز آغ از تبری
ــده اش  ــل برگزارکنن ــام عوام ــف تم ــه لط ــواره ب ــد، هم می رس
رقابــت ســنگین و جذابــی بــوده اســت. مــن به ویــژه از 
و  ایــران  اســالمی  فدراســیون دوچرخه ســواری جمهــوری 
ــم  ــکر می کن ــری تش ــرو قم ــای خس ــرم آن، آق ــس محت رئی
ــه فقــط از رشــته  ــک ســال، ن ــت کامــل در طــول ی کــه حمای
ــواری  ــا، دوچرخه س ــته های ورزش م ــه رش ــه از کلی ــاده ک ج
دارد. دوچرخه ســواران ایرانــی قهرمانــی چهــار دوره اخیــر 
ــی  ــادر میزبان ــد – ق ــران )آذربایجــان( را کســب کرده ان ــور ای ت
در ۲013 و ۲01۴ و بعــد از او میرصمــد پورســیدی در ۲015 و 
۲01۶. مشــتاقیم ببینیــم آیــا کســی می توانــد امســال این ســد 
محکــم برتــری ایرانیــان را بشــکند یــا نــه. بــه امیــد موفقیــت 
ــد. مهــر ــور شــرکت می کنن تمامــی ورزشــکارانی کــه در ایــن ت

ــابقه  ــن مس ــران در دومی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
خــود در رقابت هــای انتخابــی قهرمانــی جهــان 
ــک  ــن گذشــت و ی ــر 0 از ســد چی ــا نتیجــه 3 ب ب
ــک  ــی نزدی ــهمیه جهان ــب س ــه کس ــر ب گام دیگ
ــچ در ادامــه ایــن  شــد. شــاگردان ایگــور کوالکووی
رقابت هــا از ســاعت 18 روز شــنبه بــه مصــاف 
چیــن رفتنــد و در ســه ســت پیاپــی بــا امتیــازات 
۲5 بــر ۲1، ۲9 بــر ۲7 و ۲5 بــر ۲0، حریــف خــود را 

ــتند. ــش رو برداش از پی
 ترکیب ایران

کوالکوویــچ در ایــن مســابقه تیــم خــود را بــا 
ترکیــب ســعید معــروف، ســید محمــد موســوی، 
ســامان فائــزی، فرهــاد قائمــی، میــالد عبادی پــور 

ــرد.  ــدان ک ــه می ــور روان ــر غف و امی
مهــدی مرنــدی و مصطفــی حیــدری هــم بــه 
ــه  ــری ب ــگام دریافــت و توپ گی ــرو، هن ــوان لیب عن

تنــاوب وارد زمیــن می شــدند. 
ــه  ــاز ب ــب امتی ــم در کس ــابقه دو تی ــل مس در اوای
چینی هــا  می رفتنــد.  پیــش  پایاپــای  صــورت 

ــه  ــی از خــود ارائ ــرد خوب ــور عملک ــاع روی ت در دف
ــران  ــای ای ــم پابه پ ــاز 15 – 15 ه ــا امتی ــد و ت دادن
امتیــاز گرفتنــد؛ امــا هرچــه بــه امتیــازات حســاس 
تجربــه  می شــدیم،  نزدیــک  ســت  نهایــی  و 
ــا  ــرد ت ــک می ک ــا کم ــه آن ه ــران ب ــان ای ملی پوش
ــتباهات  ــد. اش ــدا کنن ــف را پی ــر حری ــری ب راه برت
ــد  ــتر ش ــی بیش ــازات پایان ــم در امتی ــا ه چینی ه
ــه  ــن ســت ب ــر ۲1 در ای ــران ۲5 ب ــت ای ــا در نهای ت

ــد.  ــروزی برس پی
ــار  ــن ب ــی داشــت. ای ســت ســوم شــرایط متفاوت
در اوایــل ســت، ایــران فاصلــه امتیــازی خوبــی بــا 
حریــف ایجــاد کــرد؛ امــا در اواخــر ســت چینی هــا 
بــا درخشــش در زدن ســرویس و البته اســتفاده از 
چنــد اشــتباه فــردی ملی پوشــان ایــران توانســتند 

کار را بــه تســاوی ۲۲ – ۲۲ بکشــانند. 
ــرای  ــی ب ــازات متوال ــا کســب امتی ــت ب ــه س ادام

ــت  ــن س ــت ای ــا در نهای ــد؛ ام ــال ش ــم دنب دو تی
طوالنــی و 3۴ دقیقــه ای بــا برتــری ۲9 بــر ۲7 
ایــران بــه پایــان رســید. میــالد عبادی پــور، ســتاره 
ــب  ــاز کس ــی 8 امتی ــه تنهای ــود و ب ــت ب ــن س  ای

کرد.

 درخشش میالد
درخشــش  هــم  ســوم  ســت  در  عبادی پــور 
ــی  ــد ســرویس پی درپ ــاده ای داشــت. چن فوق الع
ایــن بازیکــن در میانه هــای ســت، زمینــه را بــرای 
ــه 5  ــاد فاصل ــران و ایج ــرای ای ــاز ب ــب امتی کس

ــر  ــار دیگ ــن ب ــرد. ای ــم ک ــف فراه ــا حری ــاز ب امتی
بازیکنــان ایــران اجــازه ندادنــد کــه حریــف مجــال 
نزدیــک شــدن بــه آن هــا را پیــدا کنــد و بــا عملکــرد 
خــوب در حملــه، ســرویس و دفــاع روی تــور، 
چینی هــا را مقهــور قــدرت خــود کردنــد. در نهایــت 
ــه ســود  ــر ۲0 ب ــاز ۲5 ب ــا امتی ــم ب ســت ســوم ه
ایــران بــه پایــان رســید.امروز و در ادامــه رقابت هــا 
چیــن در یــک بــازی سرنوشت ســاز از ســاعت 
ــران  ــی رود و ای ــی م ــره جنوب ــه مصــاف ک 15:30 ب
هــم از ســاعت 18 بــا قزاقســتان روبــه رو می شــود.

رقابت هــای انتخابــی مســابقات قهرمانــی ۲018 
ــازاده  ــین رض ــالن حس ــا ۲3 در س ــان از 19 ت جه
ایــران، کــره  می شــود.تیم های  برگــزار  اردبیــل 
ایــن  در  قزاقســتان  و  قطــر  چیــن،  جنوبــی، 
ــت  ــد و در نهای ــم می رون ــاف ه ــه مص ــا ب رقابت ه
دو تیــم برتــر بــه رقابت هــای قهرمانــی جهــان کــه 
ــتان  ــا و بلغارس ــی ایتالی ــه میزبان ــده ب ــال آین س
کــرد.  خواهنــد  پیــدا  راه  می شــود،  برگــزار 

والیبــال فدراســیون 

مسابقات والیبال انتخابی قهرمانی جهان - اردبیل

دیوار چین مقابل قدرت والیبال ایران فروریخت

تمجید رئیس جهانی دوچرخه سواری از تور آذربایجان ایرانکرانچار و لزوم بازنگری در خط دفاع

ذوب آهن پیش به سوی قهرمانیمِنشا در محاصره امواج منفی



حرف و نقل

ــی  ــش بین الملل ــن دوره همای ــوان پنجمی  فراخ
نکوداشــت موالنــا بــا شــعار »از نــوای نــی تــا نینــوا« 
ــام  ــش اع ــن همای ــی ای ــه دائم ــوی دبیرخان از س

شــد.
 نمایــش »ســالینا« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــا ۲۵ مردادمــاه در فرهنگســرای   هــادی عســکری ت

ــی رود. ــه م ــر شاهین شــهر روی صحن ادب و هن
 فیلــم ســینمایی »فصــل نرگس« به نویســندگی 
و کارگردانــی نــگار آذربایجانــی در پردیــس ســینمایی 
چهاربــاغ اکــران خــود را آغــاز کــرده اســت. در ایــن 
فیلــم بازیگرانــی چــون یکتــا ناصــر، ریمــا رامین فــر، 
امیــر آقایــی، پژمــان بازغــی، شایســته ایرانــی، گوهــر 
خیراندیــش، محمدرضــا هدایتــی و ... ایفــای نقــش 

ــد. می کنن
 در نبــرد ســختی کــه بیــن پارامونت و یونیورســال 
ــی از  ــاخت فیلم ــی س ــاز ۷ رقم ــب امتی ــرای کس ب
زندگــی لئونــاردو داوینچــی در جریــان بــود، پارامونت 
پیــروز میــدان شــد. ایــن فیلــم زندگینامــه ای قــرار 
اســت بــا بــازی لئونــاردو دی کاپریــو در نقــش اصلی 

ســاخته شــود.
 فیلــم ســینمایی »آوا« اولیــن فیلــم بلنــد صدف 
فروغــی کــه در ســکوت خبــری ســاخته شــده بــود، 
ــو  ــم تورنت اولیــن نمایــش خــود را در جشــنواره فیل
تجربــه می کنــد. در ایــن فیلــم ماهــور جبــاری، لیلی 
ــته  ــور، شایس ــد آقاپ ــان، وحی ــار نوحی ــیدی، به رش
ســجادی، هومــن هورســان، پانتــه آ تاج بخــش، 
ســارا علیمردانــی، مونــا قیاســی، پرنیــان اختــری و 

ــد. ــای نقــش کرده ان عســل کریمــی ایف
 هیئــت داوران بخــش رقابتی هفتادمین جشــنواره 
فیلــم لوکارنــو بــه ریاســت »اولیــور آســایاس«، جایــزه 
یوزپلنــگ طایــی بهتریــن فیلــم ایــن جشــنواره را بــه 
مســتند »خانــم فانــگ« بــه کارگردانــی »وانگ بینگ« 
از چیــن اعطــا کــرد کــه بــه داســتان آخریــن روزهــای 
ــوب  ــری در جن ــار ۶۷ ســاله آلزایم ــک بیم ــی ی زندگ

ــردازد. ــن می پ چی
 از میــان آثــار ارســالی واحــد جشــنواره های 
بین المللــی اداره کل امــور بین الملــل صداوســیما 
»در  مســتند   ،Gran Paradiso جشــنواره  بــه 
ــی مهــدی  ــه تهیه کنندگــی و کارگردان ــوط« ب ــاه بل پن
نورمحمــدی، برنــده جایــزه فنــی ۱۵۰۰ یورویــی 
ایــن  بین الملــل  بخــش   Parco Nazionale

ــد. ــنواره ش جش
ــعه  ــدف توس ــا ه ــری ب ــار هن ــازار آث ــن ب  دومی
ــت موسســه  ــا حمای ــری ب ــر هن ــد اث فرهنــگ خری
توســعه هنرهــای تجســمی معاصــر ۲۳ تــا ۲۹ 
ــا خواهــد  ــران برپ ــدان ای ــه هنرمن مردادمــاه در خان

ــود. ب
 تحقیقــات جدیــد نشــان داده کــودکان و نوجوانان 
آلمانــی بیشــتر از یوتیــوب بــه مطالعــه کتــاب 

عاقه منــد هســتند.
 گــــــالری »ویســتا« در دومیــن ســال پیاپــی 
فراخــوان »جــــایزه ویســتا« را اعــام کــرد تا بــر این 
ــار دیگــر بــه ارزشــیابی و فکـــر ایده هــای  اســاس ب
معاصــر هنــری و معرفــی و اجـــرای طــــرح بـــرتر 

ــردازد. بپ
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»هنــر، مزرعــه بــال نیســت کــه محصولــش 
آســمان هــم  از ســتاره های  بهتــر شــود. 
یکــی می شــود کوکــب درخشــان، الباقــی 
ــه  ــک( و ب ــد.« )کمال المل ــو می زن  ای، سوس
درســتی علــی حاتمــی هــم، یکــی از معــدود 
کوکب هــای درخشــان عالــم هنــر بــود کــه تــا 
ــد  ــی نمی توان ــا کس ــاید قرن ه ــال ها و ش س

ــد.  ــر کن ــی اش را پ جــای خال
علــی حاتمــی از نســل هنرمندانــی اســت کــه 
بــا پشــتوانه ادبیــات پــا بــه عرصــه ســینما و 

تلویزیــون گذاشــت. 
ــات  ــا ادبی ــدازه او ب ــه ان ــدی ب ــر هنرمن کمت
و تاریــخ ایــران آشــنا بــود و بــه جرئــت 
می تــوان گفــت ایــن حــد از جزئیــات و 

ــون  ــچ ســینماگری تاکن ــار هی ــی در آث ریزبین
ــت. ــده اس ــده نش دی

 علی حاتمی
علــی حاتمــی محصــول زمانــه پرآشــوب 
عجیــب ایــران بــود. او کــه در ســال ۱۳۲۳ زاده 
شــده بــود، بــه چشــم، اتفاقــات مهــم تاریــخ 
معاصــر را از نزدیــک دیــده بــود و همیــن 
تاریــخ متاطــم تاثیــری عمیــق بــر شــخصیت 

ــود. ــار او گذاشــته ب و آث
ــام  ــنده تم ــا نویس ــه تقریب ــی ک ــی حاتم عل
ــود  ــاص خ ــی خ ــا جهان بین ــود، ب ــارش ب آث
عمیق تریــن احساســات انســانی را از درون 
شــخصیت هایش بیــرون می کشــید و بــه 

تماشــاگر عرضــه می کــرد. 
شــخصیت های خلق شــده توســط حاتمــی 
ــران  ــه ای ــی از جامع ــده بخش ــی نماین همگ

نادیــده گرفتــه  یــا  بخشــی کــه  بودنــد؛ 
ــد. ــنیده نمی ش ــان ش ــا حرفش ــدند ی می ش

خصوصیــات  بارزتریــن  از  یکــی 
دیالوگ هایــی  حاتمــی،  شــخصیت های 
ــان آن هــا جــاری می شــود؛  ــر زب اســت کــه ب
ــک شــاه  ــد شــخصیت ی ــم نمی کن ــی ه فرق
ناالیــق قجــری باشــد یــا یــک مجنــون 
ــق و  ــدری عمی ــه ق ــای او ب ــیدا؛ دیالوگ ه ش
تاثیرگذارنــد کــه بیننــده را تــا ابــد درگیــر خــود 

 . می کننــد
بــه جرئــت می تــوان گفــت هیــچ کارگردانــی 
ــوگ  ــی دیال ــی حاتم ــدازه عل ــه ان ــران ب در ای
حــاال  دیالوگ هایــی کــه  نــدارد.  مانــدگار 
ــان  ــوم می ــای مرس ــه ضرب المثل ه ــل ب تبدی

ــردم شــده اســت. م
ــب  ــه عجی ــم، عاق ــدگاری ه ــن مان ــل ای دلی
حاتمــی بــه قصه هــای عامیانــه و تاریــخ 
ــاهکارهای  ــت ش ــد گف ــت و بای ــر اس معاص
ــه  ــال ها مطالع ــل س ــی او حاص دیالوگ نویس
و تحقیــق او در ادبیــات فولکلــور ایــران اســت.
حاتمــی دلبســتگی عجیبــی بــه باورهــا و 
قصه هــای عامیانــه ایرانــی، فرهنــگ کوچــه و 
ــا در  ــازار و معمــاری ایرانــی داشــت و تقریب ب
ــه وضــوح ایــن دلبســتگی را  تمــام آثــارش ب

می تــوان دیــد.
 پشتکار

یکــی دیگــر از شــاخصه های مهــم او، پشــتکار 

ــد  ــزرگ مانن ــاری ب ــاخت آث ــب او در س عجی
»هزاردســتان« اســت. 

حاتمــی بــرای ســاخت »هزاردســتان« اولیــن 
پایه ریــزی  را  ایــران  ســینمایی   شــهرک 
و تقریبــا تمــام خیابان هــای مهــم تهــران 
ــازی  ــگفت آور بازس ــی ش ــا جزئیات ــم را ب قدی
کرد. ســاخت شــهرک ســریال »هزاردســتان« 
نزدیــک بــه 8 ســال طــول کشــید و بــه قــول 
ــاز کــرد  ــه کار را آغ ــی ک ــی حاتمــی او زمان عل
ــان  ــه پای ــی ب ــود و وقت ــال ب ــر ح ــی س جوان

ــوت.  ــردی فرت رســاند، پیرم

ــه  ــه ب ــا توج ــال ها ب ــریال در آن س ــن س ای
وضعیــت نوپــای صداوســیما، 4 بــار بــه طــور 
کامــل بازنویســی شــد و حاتمــی معتقــد 
ایــن  بــا  الیه الیــه کار  ســاختار  بــود کــه 

بازنویســی ها از بیــن رفتــه اســت.
بــا ایــن حــال ایــن ســریال بــا 4 بــار جــرح و 
تعدیــل و بیــش از ۱۱ ســاعت ممیــزی هنــوز 
هــم شــاهکار سریال ســازی در ایــران و حتــی 

خاورمیانــه اســت.
 نبوغ ذاتی

علــی حاتمــی نبوغــی ذاتــی در داســتان گویی 
داشــت. او می توانســت حتــی از دل یــک 
دیوانــه عجیــب و غریــب، فیلمــی شــاهکار و 

دیدنــی ماننــد »ســوته دالن« خلــق کنــد.
 فیلــم »مــادر« او قطعــا و بــا اختــاف فــراوان 
ــی  ــن فیلم ــابه، بهتری ــار مش ــه آث ــبت ب نس
ــی  ــادر ایران ــخصیت م ــاره ش ــه درب ــت ک اس

ســاخته شــده اســت. 
ــاید  ــن و ش ــل« او، اولی ــن کچ ــم »حس فیل
تنهــا نمونــه ســینمای موزیــکال در ایــران 
اســت. داســتان گویی، امــروزه جواهــر نایــاب 
ســینما در ایــران اســت؛ جواهــری کــه نوابغــی 
ماننــد علــی حاتمــی آن را از دل تاریــخ و 
فرهنــگ غنــی ایــران اســتخراج کردنــد و 
ــل  ــدگار تبدی ــی مان ــه زینت ــل دادن ب ــا صیق ب

ــد.  کردن
امــروز کــه بزرگ تریــن ضعــف ســینمای مــا 
فیلمنامــه اســت، جــای خالــی افــرادی ماننــد 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی بی ــی حاتم عل
احســاس می شــود. روحــش شــاد و یــادش 

مانــدگار.

ــان  ــریال »آرم ــود در س ــش خ ــاره نق ــی درب ــکا عبدالرزاق الی
دو« توضیــح داد کــه بــرای اولیــن بــار اســت در یــک ســریال 

کمــدی، نقــش غیرکمــدی دارد. 
ــای  ــریال ها و فیلمنامه ه ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــکا عبدالرزاق الی
تلویزیونــی بیــان کــرد: اتفاقــی کــه هنــوز در تلویزیــون وجــود 
دارد ایــن اســت کــه مــا یــک ســیناپس کلــی از قصــه 
می دانیــم و کارمــان را بــا چهــار تــا پنــج قســمت از فیلمنامــه 

شــروع می کنیــم. 
ــه  ــات فیلمنام ــات و جزئی ــزی از کلی ــا چی ــه داد: م وی ادام
ــم.  ــاد می کنی ــم آن ســریال اعتم ــه تی ــم و بیشــتر ب نمی دانی
البتــه در همیــن ســریالی کــه اخیــرا بــازی کــردم، از فیلمنامــه 
ــدم؛ امــا مســئله  ــا ســه قســمت را خوان ــز تنه »آرمــان دو« نی
فــرق می کــرد و تیــم برایــش بســیار مهــم بــود کــه داســتان 

چگونــه و بــه چــه ســمتی پیــش بــرود.

ــادآور شــد: مــا در پروژه هــای آقــای مدیــری   ایــن بازیگــر ی
ــتیم و  ــه را نداش ــمت مجموع ــل ۹۰ قس ــه کام ــم فیلمنام ه
کار بــر اســاس فیدبک هــای مــردم پیــش می رفــت. در 
ــده نشــده، خــود مــا  ــر دی ــوز اث ایــن ســریال هــم وقتــی هن

ــم.  ــر می بودی ــک یکدیگ ــد فیدب ــکاران بای هم
عبدالرزاقــی بــا اشــاره بــه کلیــت ســریال »آرمــان دو« اظهــار 
ــی در  ــن ســریال مســیر خوب ــه نظــرم در مجمــوع ای ــرد: ب ک
پیــش گرفــت و ایــده اولیــه آن یعنــی پرداختــن بــه زندگــی 
هنــروران هــم بســیار جــذاب بــود. هنــروران، یعنــی کســانی 
ــواده  ــا خان ــا م ــتند و اینج ــکر هس ــوال سیاهی لش ــه معم ک
از  یکــی  می بینیــم.  را  زندگی شــان  جزئیــات  و  آن هــا 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــای نق ویژگی ه
یــک ســریال کمــدی بــازی می کنــم کــه موقعیت هــای طنــز 
و کمــدی دارد؛ امــا نقــش خــود مــن در آن جــدی اســت. مهــر

بازگشــت باکــس ویــژه  پخــش تئاترهــای تلویزیونــی بــه شــبکه 
ــری خــوش  ــار، آن هــم پــس از وقفــه ای شــش ســاله، خب چه
بــرای اهالــی هنرهــای نمایشــی محســوب می شــود؛ امــا اینکــه 
ــه   ــه منزل ــر، ب ــش تله تئات ــه پخ ــژه ب ــاعت وی ــاص س ــا اختص آی
ــده ای  ــود، وع ــد ب ــم خواه ــون ه ــاختار در تلویزی ــن س ــد ای تولی

اســت کــه هنــوز در عمــل محقــق نشــده اســت. 
ــر و  ــاخت تله تئات ــیما از س ــار س ــبکه چه ــال ش ــاه امس ۱۳ تیرم
ــر داد و  ــدت خب ــه ای طوالنی م ــس از وقف ــد پ ــای جدی تله فیلم ه
اعــام کــرد کــه از ابتــدای پاییــز امســال، مجموعه هــای نمایشــی 
جدیــدی بــرای پخــش از ایــن شــبکه در نظــر گرفته شــده اســت. 
پــس از آن بــود کــه باکــس تله تئاتــر بــا پخــش نمایــش  
تلویزیونــی »خرده جنایت هــای زناشــویی« بــا بــازی نیکــی 
کریمــی و محمدرضــا فروتــن بــه شــبکه چهــار بازگشــت؛ 
نمایشــی کــه تولیــد و پخشــش در آن دوره، نگاه هــای بســیاری 

ــای  ــه و در هفته ه ــرد. در ادام ــب ک ــر جل ــاختار تله تئات ــه س را ب
ــوی  ــون »گفت وگ ــی چ ــیما، نمایش های ــار س ــبکه چه ــی ش آت
شــبانه« )علــی نصیریــان و مهــدی فتحــی(، »اقــدام بــه قتــل« 
)ابوالحســن داوودی(، »هنــر« )داوود رشــیدی( و ... را روی آنتن 
ــه نمایــش، آشــتی  ــد ب ــه مخاطــب عاقه من ــار دیگــر ب ــا ب ــرد ت ب

ــود.  ــادآور ش ــر را ی ــاختار تله تئات ــا س ــون ب تلویزی
بــا ایــن حــال خبــری کــه چنــد ســالی اســت فعــاالن ایــن حــوزه 
ــرای  ــد ب ــی جدی ــاخت نمایش ــتند، س ــنیدنش هس ــر ش منتظ
ــن  ــر روی آنت ــوب تله تئات ــاختار محب ــا س ــه ب ــت ک ــون اس تلویزی
بــرود؛ امــا فــارغ از نگرانی هــای چندســاله اهالــی نمایــش بــرای 
ســاختار جــدی تله تئاتــر و اینکــه بــا توجــه بــه مشــکات مالــی 
ــود،  ــی می ش ــت عملیات ــم در نهای ــن تصمی ــا ای ــیما آی صداوس
حتــی دورخیــز بــرای اجــرای آن و بازگشــت ســاختار تله تئاتــر بــه 

ــود. ــی ش ــت تلق ــی مثب ــد اتفاق ــون می توان تلویزی
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،،
امروز که بزرگ ترین ضعف ســینمای 
خالــی  جــای  اســت،  فیلمنامــه  مــا 
افــرادی ماننــد علــی حاتمــی بیــش از 
هــر زمــان دیگــری احســاس می شــود

به بهانه زادروز علی حاتمی

آیین چراغ، خاموشی نیست

»آگهی مناقصه«
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی بلوک های T و 
U شهرک کارگاهی نیک اندیش )پینارت( به مساحت حدود ۲۶۰۰ متر مربع واقع در خیابان ارغوانیه، نرسیده به سه راهی پینارت، جنب کانال آب، 

شهرک نیک اندیش )مجموعه کارگاهی پینارت( به مبلغ تقریبی ۱.۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال را بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶ از طریق مناقصه 

به پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ تا پایان وقت اداری مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ با ارائه معرفی نامه 

معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاری به دفتر فنی سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت 

و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پاک ۵ مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه اسناد 

مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره ۷۰۰۲۱4۰۹48 نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

تلفن تماس: 4- ۳۲۶8۳۶۰۱

۱- شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.

۲- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است. 

۳- مدت اجراء: ۲ ماه شمسی می باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱4:۳۰( مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲8 می باشد. 

۵- پیشنهادات در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲8 بازگشایی می شوند. 

۶- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۷- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت دوم

کوتاه اخبار 

 برگزاری همایش »۴۰+« 
در تاالر هنر اصفهان

ــن  ــت تبیی ــا محوری ــش »4۰+« ب همای کیمیای وطن
ــا ۲۶  ــه مــدت ســه روز از ۲4 ت ســبک زندگــی میانســال ب

مردادماه در تاالر هنر اصفهان برگزار می شود. 
رئیــس بــاغ بانــوان طلــوع بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: این 
برنامــه بــا موضوعــات تغذیــه و ســامت در قــرآن، خــوراک 
ــا  ــان مباحــث زناشــویی ب ــن بی و زندگــی ســالم و همچنی

ــوان »عشــق و امیــد« برگــزار می شــود.  عن
ســوی  از   »+4۰« همایــش  افــزود:  ابراهیمــی  هاجــر 
ســازمان  طلــوع(  )بــاغ  میانســال  تخصصــی  دفتــر 
ــه روز  ــدت س ــه م ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
از ۲4 تــا ۲۶ مردادمــاه از ســاعت ۱۵ تــا ۱8 در محــل تــاالر 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــر برگ هن
ــید  ــتاد جمش ــور اس ــا حض ــه ب ــن برنام ــه داد: ای وی ادام
خــدادادی، محقــق و پژوهشــگر و همچنیــن بنیانگــذار طــب 
ــا حضــور  ــی برگــزار می شــود کــه عمــوم شــهروندان ب قرآن
ــناس  ــن کارش ــای ای ــد از صحبت ه ــر می توانن ــاالر هن در ت
در حــوزه تبییــن ســبک زندگــی میانســال بهره منــد شــوند. 
وی خاطرنشــان کــرد: عاقه منــدان بــرای کســب اطاعــات 
بیشــتر درخصــوص برگــزاری ایــن همایــش می تواننــد بــه 
محــل بــاغ بانــوان طلــوع واقــع در اتوبــان شــهید آقابابایــی، 

بعــد از پــل تمــدن، روبــه روی بــرج کبوتــر مراجعــه کننــد.
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آگهی مزایده نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار در نظر دارد یک درب باغ به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع واقع در مزرعه 
خوشی از موقوفات حمام سید را از طریق مزایده به مدت یکسال با قیمت پایه سالیانه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به اجاره واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده باید تقاضای کتبی خود را همراه یک فقره چک تضمین شده 
بانکی در وجه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ ۱۳۹۶/۶/4 به دبیرخانه اداره اوقاف برخوار تحویل و رسید اخذ نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت ۱۰ 

صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ با حضور متقاضیان و اعضای کمیسیون مزایده مفتوح و قرائت خواهد شد.
شرایط مزایده: 

۱-به پیشنهادات مخدوش و یا فاقد چک تضمین شده بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲-این مزایده کتبی بوده و عنداللزوم با تشخیص اعضای کمیسیون مزایده به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

۳-اعضای کمیسیون مزایده بنا بر صرفه و صاح موقوفه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-حضور شخص متقاضی در جلسه کمیسیون مزایده الزامی است.

به اشخاص  را  اجاره  و  واگذاری مورد  بوده و مستاجر حق  بالمباشره  اجاره  از مورد  استیفای منافع  ۵-شرایط 
حقیقی و حقوقی به هیچ نحوی از انحاء نخواهد داشت.

۶-هزینه کارشناسی و نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۷-برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته بجز روزهای تعطیل جهت تنظیم قرارداد اجاره نامه و انجام 
مراحل اداری به اداره اوقاف مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و وفق مقررات با نفر 

دوم قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. 
8-سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم قرارداد با نفر اول برنده مزایده مسترد خواهد شد.

۹-جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۳۱4۵8۲۰۰8۰ - ۰۳۱4۵8۲۰۰8۱ تماس حاصل فرمائید.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

عکاسی

شمس لنگرودی به کانون 
عکس اصفهان می آید

از  دعــوت  سلسله نشســت های  در  کیمیای وطن
اســتادان مطــرح کشــور، کانــون عکــس انجمــن 
ســینمای جوانــان اصفهــان در اول شــهریورماه میزبــان 

شمس لنگرودی است. 
ایــن کارگاه بــا عنــوان »ایمــاژ« و بــا جشــن امضــای 

آثــار ایــن هنرمنــد همــراه اســت.
 محمــد شــمس لنگــرودی متولــد ۱۳۲۹ شــاعر، 

پژوهشــگر، بازیگــر و مــورخ ادبــی اســت. 
نــام شــمس لنگــرودی پــس از انتشــار مجموعه هــای 
»خاکســتر و بانــو« و »جشــن ناپیــدا« در اواســط 
ــده  ــاپ »قصی ــس از چ ــد و پ ــرح ش ــه ۱۳۶۰ مط ده
لبخنــد چاک چــاک« وی بــه شــهرت رســید؛ ســپس 
ده ســالی را بــا ســکوت در شــعر  گذرانــد و ســرانجام 
در ســال ۱۳۷۹، مجموعــه شــعر »نت هایــی بــرای 

ــازار کتــاب کــرد. ــه ب ــی« را روان بلبــل چوب
ایــن شــاعر در دهــه ۱۳8۰ ســال های ســکوت و 
ــت  ــال ها هش ــن س ــرد؛ در ای ــران ک ــم کاری را جب ک
ــه  ــه از آن جمل ــد ک ــر ش ــعر از او منتش ــه ش مجموع
»رســم  عاشــقانه«،  ترانــه  »پنجاه وســه  اســت: 
ــی  ــاب عموم ــب، نق ــو« و »ش ــت های ت ــردن دس ک
ــم  اســت«. شــمس لنگــرودی در ســال ۱۳8۹ در فیل

»فامینگــو« شــماره ۱۳ بــه کارگردانــی حمیدرضــا 
ــد.  ــر ش ــاعر ظاه ــک ش ــش ی ــان در نق علیقلی

بــه  پنــج«  »پنــج  تــا  فیلــم  در   ۱۳۹۲ ســال  در 
کارگردانــی تــارا اوتــادی همــراه بــا رضــا کیانیــان بــازی 
کــرد و پــس  از آن در ســال ۱۳۹۳ در فیلــم ســینمایی 
ــاش  ــی بهت ــه کارگردان ــیدی« ب ــاران اس ــال ب »احتم

ــت. ــش پرداخ ــای نق ــه ایف ــاره ب ــا دوب صناعی ه
ــدای دریافــت  ــم، کاندی ــن فیل ــازی در ای ــرای ب  وی ب
ــن  ــرد در نهمی ــش اول م ــر نق ــن بازیگ ــزه بهتری جای

ــد. ــران ش ــینمای ای ــدان س ــن منتق ــن انجم جش

سینما

بازیگر زن سرشناس ایرانی 
بوکسور شد

بازیگــر زن ســینمای ایــران کــه در طــول یــک ســال 
و  او در عرصــه ســینما  از  گذشــته هیــچ خبــری 
ــر  ــس س ــابقات بوک ــگ مس ــود، از رین ــون نب تلویزی

درآورد. 
و  ســینما  سرشــناس  بازیگــر  آخوندتبــار،  تینــا 
هیــچ  در  ســال گذشــته  یــک  در  تلویزیــون کــه 
ســریال و فیلــم ســینمایی ایفــای نقــش نکــرده ایــن 
ــارزه  ــوان مب ــس بان ــابقات بوک ــگ مس ــا در رین  روزه

می کند. 
وی طــی چنــد روز گذشــته بــرای اولیــن بــار بــا 
حجــاب اســامی در رینــگ مســابقات بوکــس حاضــر 
شــد؛ امــا مقابــل حریــف چینــی بــازی را واگــذار کــرد. 

آخوندتبــار پــس از پایــان ایــن مســابقات صحبت هایــی 
مطــرح کــرده و مدعــی شــده کــه داوران در نخســتین 

ــد. ــر بوده ان ــی مهربان ت ــف چین ــا حری ــارزه ب مب
ــورت  ــه ص ــار ب ــن ب ــرای دومی ــر ب ــاه دیگ  وی دو م
رســمی وارد رینــگ مســابقات بوکــس می شــود. 
آخوندتبــار در صحبت هــای خــود عنــوان کــرده اســت: 
بــا وجــود اینکــه حریفــم 4 ســال در مدرســه بوکــس 
ــن  ــت، م ــادی داش ــه زی ــود و تجرب ــرده ب ــت ک فعالی
ــن  ــم از ای ــردم و آن ه ــن ک ــال تمری ــک س ــط ی فق
پــارک بــه آن پــارک رفتــم و تمریناتــم را ادامــه دادم؛ 
ــارزه  ــا او مب ــطح ب ــارزه هم س ــر مب ــا آخ ــاز ت ــا ب ام
ــت  ــی فای ــط واقع ــط ۱۵ روز در محی ــن فق ــردم. م ک
)مبــارزه( کــردم و بعــد از آن قبــول کــردم کــه فایــت 

ــم.  ــارزه( کن )مب
ــق  ــا عش ــن ورزش را ب ــن ای ــزود: م ــه اف وی در ادام

ــران  ــی اســت کــه در ای ــن در حال ــری کــردم؛ ای پیگی
ــوان  ــرای ایــن رشــته در بخــش بان هیــچ پایگاهــی ب
وجــود نــدارد. مــن بــا قــدرت و انگیــزه بیشــتر پیــش 
برنامه ریــزی  برایــش  را کــه  و کارهایــی  مــی روم 

کــرده ام، انجــام می دهــم. ایمنــا

وا
�ن

ماه می خنده
خواننده محمدرضا هدایتی

آهنگساز رشید رفیعی، محمدرضا 
هدایتی

ترانه سرا رشید رفیعی

پرچم سفید
خواننده محسن چاوشی

آهنگساز سینا گلزار
ترانه سرا حسین صفا، اسالم 

ولی محمدی

بی واژه
خواننده محمد اصفهانی

آهنگساز پدرام کشتـکار، پوریا 
حیدری، تویجای آتابای

ترانه سرا اهورا ایمان، ترانه 
مکرم، مرجان محمدی، عبدالجبار 

کاکایی

تله تئاتر تزریق خون تازه در تلویزیونالیکا عبدالرزاقی در اولین نقش غیرکمدی



11 و حوادثامروز دوشنبه 23 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 501 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 
 نحوه پرداخت قسطی 

جرائم تخلفات رانندگی
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا بــا اعــام 
پرداخــت قســطی جرائــم تخلفــات رانندگــی گفــت: راننــدگان 
ــه شــماره  ــا ارســال بارکــد ۱۷ رقمــی پشــت کارت )vin(، ب ب
پیامــک ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰، آخریــن وضعیــت تخلفــات معوقــه 

ــد.  ــتعام کنن ــود را اس ــودروی خ خ
ــهروندان  ــت: ش ــار داش ــد اظه ــی اس ــد کرم ــرهنگ احم س
ــت  ــد وضعی ــی می توانن ــه جای ــه ب ــدون مراجع ــن کار ب ــا ای ب
ــن  ــد. همچنی ــتعام کنن ــود را اس ــه خ ــایل نقلی ــه وس جریم
ــه داشــته باشــند  ــن جریم ــه پرداخــت همی ــم ب ــر تصمی اگ
می تواننــد پــس از وارد کــردن وی آی ان، ســتاره اضافــه کــرده 

ــد.  ــن شــماره پیامــک ارســال کنن ــه همی و ب
ــغ جریمــه، شناســه  ــر مبل او توضیــح داد: سیســتم عــاوه ب
ــد  ــرار می ده ــان ق ــار هم وطن ــی را در اختی ــض و پرداخت قب
ــدام  ــد اق ــرای پرداخــت قبــض جدی ــد ب ــدگان می توانن و رانن

کننــد. 
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا افــزود: راننــدگان 
.rahvar۱۲۰ همچنیــن می تواننــد بــا ورود بــه ســایت راهــور

ir بــرای اســتعام تخلفــات خــود اقــدام کننــد. 
ســرهنگ کرمــی اســد در این بــاره گفــت: البتــه ســایت 
ــود؛  ــت می ش ــدروزه آپدی ــی چن ــای زمان ــور ۱۲۰ در بازه ه راه
ــد  ــرار می ده ــان ق ــار هم وطنانم ــه در اختی ــی ک ــا اطاعات قطع
اطاعــات بــه روزی نیســت و صرفــا بــرای اطاع رســانی خواهــد 
ــات  ــام معوق ــه تم ــد دارد ک ــی قص ــر هم وطن ــس اگ ــود. پ ب
ــی  ــتعام پیامک ــکار اس ــن راه ــردازد، بهتری ــش را بپ خودروی
ــه  ــه ب ــه عــاوه ۱۰ و مراجع ــر پلیــس ب ــه دفات ــه ب ــا مراجع ی

ــت. مهــر ــات اس ــای اجرائی واحده

سیل، انتقام طبیعت از متجاوزانش 
است

ســیاب اخیــر در شمال شــرق کشــور بیــش از ۱۰ کشــته بــر 
ــیل  ــن س ــه اولی ــه البت ــه ای ک ــت؛ حادث ــته اس ــای  گذاش ج
پرتلفــات در کشــور نیســت و احتمــاال آخریــن آن هــم 
نخواهــد بــود. ســیل اخیــر، بهانــه ای شــد بــرای ریشــه یابی 
ــه و بررســی احتمــال آن در شــهری  ــن حادث ــوع ای ــل وق عل
ماننــد تهــران. ســید جــال ملکــی، کارشــناس ارشــد ایمنــی 
و ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر 
تهــران گفــت:  سال هاســت کــه نبــردی میــان انســان و 
طبیعــت آغــاز شــده و مــا بــا بی رحمــی تمــام، همــه قواعــد 
ــت  ــم طبیع ــه حری ــته ایم و ب ــا گذاش ــر پ ــازی را زی ــن ب ای
ــت.  ــی نیس ــز غریب ــی، چی ــای طبیع ــم. بای ــدی کرده ای تع
عجیــب ایــن اســت کــه مــا آمادگــی مقابلــه بــا ایــن حــوادث 
را نداشــته باشــیم. وی بــا بیــان اینکــه علــت بــروز حوادثــی 
ــت:  ــد ســیاب، ناشــی از خطاهــای انســانی اســت، گف مانن
ــاب  ــه و بی حس ــب بی روی ــتباهات، تخری ــن اش ــی از ای یک
طبیعــت اســت. وقتــی بــرای احــداث یــک جــاده به ســادگی 
ــه ریه هــای  ــادی از پوشــش گیاهــی طبیعــت را ک ســطح زی
ــار  ــد انتظ ــم، نبای ــال کردی ــد، لگدم ــهرمان بودن ــی ش تنفس
داشــت کــه ســیل خســاراتی نداشــته باشــد. بــه گفتــه ایــن 
ــام  ــیل« انتق ــانی »س ــی و آتش نش ــد ایمن ــناس ارش کارش

ــت. ایســنا ــش اس ــت از متجاوزان طبیع

جامعه
ورود اولین کاروان جانبازان ایرانی 

به مکه مکرمه
نخســتین گــروه زائــران جانبــاز ایرانــی، بامــداد روز یکشــنبه 

۲۲ مردادمــاه از مدینــه منــوره وارد مکــه مکرمــه شــدند. 
گــروه زائــران جانبــاز ســرافراز میهــن اســامی شنبه شــب در 
ــد و در ابتــدای  ــن کردن ــه ت ــاس احــرام ب مســجد شــجره لب
ورود بــه مکــه مکرمــه مــورد اســتقبال مســئوالن ســتاد مکــه، 
ــکی  ــت پزش ــری و هیئ ــم رهب ــام معظ ــه مق ــدگان بعث نماین

حــج قــرار گرفتنــد. 
مدیــر کاروان جانبــازان، خدمــت بــه جانبــازان عزیــز را 
ــت  ــن موهب ــرای ای ــدا را ب ــت و خ ــزرگ دانس ــاری ب افتخ

شــکرگزاری کــرد. 
محمــد ســعیدی از حضــور ۱۹ جانبــاز ویلچــری و قطــع عضــو، 
۲ جانبــاز اعصــاب و روان، ۲ جانبــاز نابینــا، یــک جانبــاز قطــع 
نخــاع و یــک جانبــاز ضایعــه نخاعــی در ایــن کاروان خبــر داد 
ــزان را همراهــی  ــن عزی کــه در ایــن ســفر پزشــک کاروان ای
ــه ایــن  می کنــد تــا در صــورت نیــاز خدمــات پزشــکی الزم ب
عزیــزان ارائــه شــود. مدیــر کاروان جانبــازان بــا بیــان فضــای 
ــن کاروان در  ــژه ای ــای وی ــاال در کاروان از برنامه ه ــوی ب معن
ســفر حــج خبــر داد و اعــام داشــت: ۱۰ نفــر از جانبــازان ایــن 
کاروان از بــرادران اهــل تســنن هســتند و بــا عنایــت خداونــد 

تاکنــون هیــچ مشــکلی را در ســفر شــاهد نبوده ایــم.

زنگ خطر جرائم آسیب رسان به 
کودکان

ــب  ــه مرتک ــرادی ک ــه اف ــان اینک ــا بی ــک ب ــک روان پزش ی
ــوند  ــودکان می ش ــه ک ــاوز ب ــا تج ــل ی ــون قت ــی همچ جنایات
مبتــا بــه درجاتــی از اختــاالت شــخصیتی و روانــی هســتند، 
افــراد نه تنهــا دارای ســوابق خشــونت آمیز  ایــن  گفــت: 
ــی  ــان قربان ــز خودش ــی نی ــه گاه ــتند، بلک ــی هس در کودک

بوده انــد.  خشــونت 
حســین خطیبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای بازگشــت 
ــه الزم  ــه جامع ــی ب ــخصیتی و روان ــال ش ــراد دارای اخت اف
اســت تــا درمان هــای تخصصــی انجــام شــود، افــزود: ایــن 
ــل  ــری مث ــن دیگ ــای خش ــابقه رفتاره ــن س ــراد همچنی اف
ــی  ــد. گاه ــز دارن ــب را نی ــورد و تخری ــوان آزاری، زد و خ حی
ــن  ــز ای ــی نی ــا گاه ــود، ام ــی نمی ش ــا توجه ــن رفتاره ــه ای ب
افــراد )ماننــد قاتــل آتنــا( چندیــن بــار بابــت ایــن جرائــم بــه 
ــن  ــالی والدی ــنین خردس ــه در س ــی ک ــد. زمان ــدان رفته ان زن
یــا معلمــان شــاهد رفتارهــای غیرعــادی و نابهنجــار کــودکان 
هســتند، بایــد بــه ایــن رفتارهــا توجــه کافــی نشــان دهنــد تــا 

ــی پیشــگیری شــود.  ــم آت ــوع جرائ از وق
وی افــزود: بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه کــودکان قربانــی 
بــدون خجالــت، والدیــن را در جریــان قــرار دهنــد تــا تحــت 
درمــان قــرار بگیرنــد. ایــن روان پزشــک اظهــار کــرد: معمــوال 
ــا  ــرد؛ ام ــایی ک ــر شناس ــراد را از روی ظاه ــن اف ــوان ای نمی ت
می تــوان بعضــی از رفتارهــای آنــان را بــه مثابــه زنــگ 

ــت. وبــدا ــی در نظــر گرف ــرای حــوادث آت خطــری ب

کوتاه حوادث 
جزئیات چگونگی وقوع حادثه 

نشت گاز کلر در دزفول
معــاون اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
ــتان از  ــن شهرس ــر در ای ــت گاز کل ــه نش ــان حادث مصدوم

مهــار نشــت گاز خبــر داد. 
حبیــب آصفــی اظهــار کــرد: بــا تــاش نیروهــای امــدادی 
آتش نشــانی و هــال احمــر، حوالــی ســاعت ۱:3۰ بامــداد 
ــار و متوقــف  ــه طــور کامــل مه ــر ب یکشــنبه نشــت گاز کل
شــد. ایــن حادثــه از انبــار شــرکت آبیــاری قدیم دزفــول در 

محــدوده پــل ســوم دزفــول نشــات گرفتــه بــود. 
ــیر  ــرد: ش ــوان ک ــه عن ــن حادث ــت ای ــوص عل وی درخص
یــک کپســول حــدود یــک تنــی گاز کلــر ظاهــرا بــه علــت 
فرســودگی یــا دســتکاری انســانی مثــا یــک فــرد ســارق، 
دچــار مشــکل و نشــتی شــد کــه مســمومیت تعــدادی از 

ــال داشــت.  ــه دنب شــهروندان را ب
فرمانــدار ویــژه دزفــول بیــان کــرد: در اثــر استنشــاق گاز کلر 
ــادی از شــهروندان مســموم شــدند و در مراکــز  تعــداد زی
بیمارســتانی تحــت مــداوا قــرار گرفتنــد کــه بــا توجــه بــه 
ــاال  ــه، احتم ــن حادث ــان ای ــی خــوب مصدوم ــال عموم ح
همگــی بــه زودی از بیمارســتان ها ترخیــص خواهنــد شــد. 
ــموم  ــر مس ــه 36۲ نف ــن حادث ــر ای ــر اث ــت ب ــی اس گفتن

شــدند. ایرنــا

پلیس درباره دزدیده شدن نوزاد 
تبریزی چه گفت؟

چنــد روز گذشــته خبــری در شــبکه های مجــازی بــه 
ــوده شــدن یــک  ســرعت منتشــر شــد کــه از ماجــرای رب
کــودک در بیمارســتان الزهــرای تبریــز و رهــا کــردن آن در 
بیمارســتان کــودکان حکایــت داشــت. خبــری شــوک آور، 

تکان دهنــده و پرابهــام. 
ــروی  ــی اســماعیل پور، معــاون اجتماعــی نی ســرهنگ عل
ــات  ــاره جزئی ــرقی، درب ــان ش ــتان آذربایج ــی اس انتظام
ایــن حادثــه گفــت: »ایــن خبــر آن طــور کــه عنــوان شــده 
صحــت نــدارد. در اصــل، ماجــرا بــه اواخــر خــرداد امســال 
و زمانــی بازمی گــردد کــه زن معتــادی در بیمارســتان 
الزهــرای تبریــز وضــع حمــل کــرد. پــس از تولــد نــوزاد از 
ــه خــودش  ــه گفت ــود و ب ــاد ب ــز معت ــدرش نی ــه پ آنجــا ک
تــوان نگهــداری از کــودک را نداشــت، بــا رضایــت شــخصی 
و امضــای مــدارک بیمارســتان و پیــش از ترخیــص مــادر، 
ــرده  ــودکان ب ــتان ک ــه بیمارس ــه و ب ــل گرفت ــوزاد را تحوی ن
ــدش را در  ــت فرزن ــد داش ــاد قص ــرد معت ــه م ــود. البت ب
ــان  ــه نگهب ــد ک ــا کن ــتان ره ــای بیمارس ــی از بخش ه یک
بیمارســتان و تیــم پرســتاری خیلــی ســریع متوجــه شــده 

ــع خروجــش شــدند.«  و مان
ــتگیری از  ــس از دس ــه پ ــرد ک ــن م ــه داد: »ای وی ادام
ســوی کارکنــان بیمارســتان و ارائــه توضیحــات بــه واحــد 
مــددکاری منتقــل شــده بــود، بــه بهزیســتی معرفــی شــده 
و چــون خــودش پــدر نــوزاد بــود، گزارشــی در ایــن بــاره بــه 
پلیــس ارائــه نشــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه انتشــار 
ــتی  ــودک از بهزیس ــن ک ــت ای ــر سرنوش ــر پیگی ــن خب ای

اســتان هســتیم.« خبــر فارســی

کنش    وا

رئیس پلیس آگاهی   
استفاده از دستگاه گنج یاب در سرقت از منازل را 
تکذیب می کنم؛ هر چند برخی شهروندان منزل 

خودشان را با شعب بانک اشتباه گرفته اند و اقدام 
به نگهداری پول نقد و طا در خانه می کنند. در 

پایش های تخصصی از نحوه سرقت متهمان 
سابقه دار و باندهایی که به صورت سریالی اقدام 

به سرقت می کنند، متوجه شدیم که سارقان برای 
اجرای نقشه سرقت های خود ساعت ۱۹ تا ۲۱ 

را انتخاب می کنند؛ چون مالکان در این زمان به 
خاطر بیدار بودن دیگر همسایه ها و وجود تردد در 

کوچه و خیابان در صورت خروج از خانه، نکات 
ایمنی را به کار نمی برند و به خیال اینکه زود بر 
می گردند، گاه مشاهده شده که پنجره ها را باز 

می گذارند یا فقط به بستن در خانه اکتفا می کنند؛ 
همین بی احتیاطی ها باعث سوء استفاده سارق و 

اجرای نقشه سرقت می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات   
امسال ویزا برای موکب دارانی که پروانه می گیرند 

رایگان صادر خواهد شد که تعداد ویزا برای هر 
 موکب با توجه به ظرفیت موکب تعیین خواهد

شد. 
عملیات انتقال امکانات و وسایل مورد نیاز موکب ها 
از ابتدای محرم آغاز خواهد شد و برنامه داریم تمام 

کاالهای مورد نیاز موکب ها پیش از زمان بندی به 
عراق منتقل شود تا مشکلی در این زمینه نداشته 

باشیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر  

۱۰۰ تیم عملیاتی متشکل از ۴۵۰ نیرو در طول 
این مدت مشغول امدادرسانی به مناطق سیل زده 

بودند و تا کنون به ۲۲۸۰ نفر امدادرسانی کردند. 
۹6 نفر نیز با برپایی ۱۱ دستگاه چادر اسکان 

اضطراری داده شدند و 33 نفر توسط امدادگران 
نجات پیدا کردند و به مناطق امن منتقل شدند. 
تعداد فوتی ها همچنان ۱۲ نفر است که ۹ نفر در 

استان خراسان رضوی، دو نفر در استان گلستان و 
یک نفر در استان خراسان شمالی هستند. 

همچنین تعداد گمشده ها به شش نفر افزایش 
پیدا کرده که دو نفر از آن ها در منطقه علی آباد و 

چهار نفر در کات هستند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی صندوق 
بازنشستگی کشوری   

به دنبال اجرای مرحله نخست برون سپاری 
خدمات صندوق شامل چهار خدمت چاپ 

حکم، چاپ فیش حقوق، صدور کارت منزلت و 
استعام، در مرحله دوم سه خدمت عصا، عینک 

و سمعک بازنشستگان تحت پوشش صندوق 
بازنشستگی کشوری نیز به دفاتر پیشخوان دولت 

واگذار شد.

ارتباط پنهانی رنگ خون گرفت

ــدی  ــه ح ــی ب ــتگار قبل ــه خواس ــارا ب ــتگی س وابس
ــر  ــتن همس ــود داش ــا وج ــه ب ــود ک ــده ب ــاد ش  زی
و کــودک خردســال، دســت کشــیدن یکبــاره از ایــن 
رابطــه پنهانــی برایــش ناممکــن بــود؛ رابطــه ای کــه 

جــز خــون، رنــگ دیگــری بــه خــود نگرفــت.
ــود. دل ســارا بدجــور شــور مــی زد.  ــر ب نزدیــک ظه
ــه  ــود ک ــه حــدی شــدید ب ــا در آن پنجشــنبه ب گرم
بی امــان  گریه هــای  بــا  خردســالش  کــودک 
بی تابــی می کــرد. ســارا کودکــش را تــازه خوابانــده 
ــرای  ــد. او ب ــدا درآم ــه ص ــه ب ــگ خان ــه زن ــود ک ب
ــرد. در  ــاز ک ــریع در را ب ــودک، س ــدن ک ــدار نش بی
ــود. ــتاده ب ــت در ایس ــی پش ــاوری، عل ــت و ناب به

اینجــا چــکار  بــا دلهــره پرســید: »تــو   ســارا 
خانــه  بــه  کار  از ســر  االن همســرم  می کنــی؟ 

 » . د برمی گــرد
ــارا  ــا س ــود؛ ام ــودش آورده ب ــا خ ــه ای ب ــی قم عل

ببینــد. در  الی  از  را  آن  نمی توانســت 
بــا  چشمانشــان  برخــورد  تاقــی  در  خاطــرات 
ــد ســال  ــد؛ چن ــه عقــب برگردان یکدیگــر زمــان را ب
ــنا  ــر آش ــا یکدیگ ــی ب ــارا و عل ــه س ــود ک ــش ب پی
شــدند و بــه هــم دل بســتند؛ امــا سرنوشــت جــور 

ــورد.  ــم خ ــان رق ــری برایش دیگ
علــی بــه خواســتگاری ســارا آمــد. ســارا چهــار ســال 
ــواده اش  ــن خان ــرای همی ــود؛ ب ــر ب ــی بزرگ ت از عل
ــه  ــارا را ب ــد و س ــت کردن ــا مخالف ــا ازدواج آن ه ب

ــد.  ــه مــردی دیگــر دادن ــار ب اجب
او بچــه دار شــد، امــا ارتباطــش بــا علــی ادامــه پیــدا 
کــرد؛ قطــع یکبــاره ایــن رابطــه برایــش امکان پذیــر 

. د نبو
ــی  ــلوارش مخف ــت ش ــب پش ــه را در جی ــی قم عل
کــرده بــود. ســارا جلــوی در ایســتاده بــود و اجــازه 
ــه  ــرد ک ــد ک ــی او را متقاع ــا عل ــی داد؛ ام ورود نم
ــدارد.  ــوا ن ــت کــردن آمــده و قصــد دع ــرای صحب ب
علــی از ســارا در خواســت همیشــگی اش را داشــت، 

امــا ســارا مخالفــت کــرد. 
ُتــن صــدای علــی در حــال اوج گرفتــن بــود. 
ــود.  ــدار شــدن کودکــش ب ســارا ترســید. نگــران بی
نتوانســت  هــم  گفتن هایــش  هیس هیــس 

طغیــان بــه پاخاســته علــی را آرام کنــد. 

ــاد می کشــید. خاطــرات گذشــته و قــول  علــی فری
ــوی  ــود، جل ــته ب ــارا گذاش ــا س ــه ب ــی ک و قرارهای

چشــمانش رژه می رفــت.
هرگــز  شــده.  ظلــم  او  بــه  می کــرد  فکــر   
نمی توانســت قطــع ناگهانــی رابطــه بــا ســارا را 
بپذیــرد. ســال ها قبــل وقتــی تــازه علــی و ســارا بــا 
ــا  ــود ت ــول داده ب ــد، ســارا ق هــم آشــنا شــده بودن
ابــد کنــار هــم باشــند؛ امــا حــاال اتفــاق دیگــری رخ 

داده بــود.
خشــم علــی ثانیــه بــه ثانیــه اوج گرفــت. قمــه را از 
جیبــش درآورد، بــاال بــرد و در یــک لحظــه ضربه ای 
بــه شــاهرگ ســارا زد و بــه رابطــه میانشــان پایــان 

داد. 
ــر  ــن زی ــی زد، زمی ــواره م ــارا ف ــردن س ــون از گ خ
پایشــان فرشــی از خــون شــده بــود، صــدای گریــه 

ــود.  ــرده ب ــر ک ــه را پ ــوزاد فضــای خان ن
نابــاوری  و  شــوک  در  علــی  ثانیــه ای گذشــت؛ 
عمیقــی فرورفتــه بــود. تــرس ناشــی از قتــل 
ناخواســته مجابــش کــرد تــا از محــل جنایــت فــرار 
ــی  ــرد. مدت ــش نک ــز رهای ــس هرگ ــا پلی ــد؛ ام کن
بعــد علــی دســتگیر شــد و حــاال او فاصلــه چندانــی 

ــدارد. ــاب دار ن ــا طن ب
ــه  ــه در نیم ــه حادث ــان اینک ــا بی ــام آگاه ب ــک مق ی
تیرمــاه امســال در یکــی از اســتان های غربــی 
کشــور اتفــاق افتــاده، دربــاره جزئیــات ماجــرا 
گفــت: پــس از وقــوع حادثــه مقتــول بــه پزشــکی 
ابتدایــی  تحقیقــات  در  شــد.  منتقــل  قانونــی 
ــل و دارای  ــاله، متأه ــارا ۲۸ س ــد، س ــخص ش مش
ــت شــدت  ــه عل ــد خردســال اســت و ب ــک فرزن ی
ــه  ــه ب ــورد قم ــه اول برخ ــان ثانی ــات در هم جراح

ــت.  ــه اس ــان باخت ــاهرگ، ج ش
قاتــل ۲۴ ســاله نیــز خواســتگار قبلــی مقتــول بــود 
ــرج  ــه ک ــت ب ــکاب جنای ــس از ارت ــه پ ــه بافاصل ک
ــا  ــود؛ ام ــده ب ــواری ش ــاه مت ــه کرمانش ــا ب و از آنج

ســرانجام دســتگیر شــد. 
پرونــده ایــن حادثــه بــرای تکمیــل تحقیقــات 
ــه  ــت مــرگ ب ــرای بررســی بیشــتر عل ــت ب ــا نیاب ب
ــی  ــت بررس ــده و تح ــال ش ــران ارس ــرای ته دادس

اســت. جــام جــم آنالیــن

ــش از  ــال پی ــروزان ۱۰ س ــرش ف ــین و همس ــنایی افش آش
یــک آشــنایی خیابانــی در مشــهد آغــاز شــده بــود. آن زمــان 
افشــین دانشــجوی رشــته داروســازی بــود و فــروزان در رشــته 

ــرد.  ــل می ک ــی تحصی مهندس
ــید و  ــول کش ــالی ط ــی دو س ــان، یک ــا نامزدی ش ــنایی ت آش
هــر دو تصمیــم گرفتنــد پــس از دانش آموختگــی ازدواج 
ــد؛ امــا در شــب خواســتگاری پــدر افشــین – کــه وکیــل  کنن
ــا ازدواج آن هــا مخالفــت کــرد؛ چــرا کــه  ــود – ب ــه ای ب باتجرب
خانــواده فــروزان جــدا از مهریــه ۱۰۰۰ ســکه ای، خواســتار 
دریافــت حــق انتخــاب مســکن، ادامــه تحصیــل، کار کــردن و 
حتــی حــق طــاق بــرای دخترشــان بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
دو خانــواده بــا بحــث و مشــاجره مراســم خواســتگاری را بــه 
هــم زدنــد. بــا ایــن حال دختــر و پســر دانشــجو ســرانجام دور 
ــا اینکــه  ــد ت ــه دادن ــه ارتباطشــان ادام ــا ب از چشــم خانواده ه
چنــد مــاه بعــد افشــین بــه خانــواده فــروزان اعــام کــرد بــه 
ــه او حاضــر اســت همــه شرط هایشــان  ــاد ب دلیــل عشــق زی

ــرد.  را بپذی
ــد  ــده ش ــی دی ــن عروس ــدارک جش ــی زود ت ــن خیل بنابرای
ــات  ــان تحصی ــنایی و در پای ــال آش ــومین س ــا در س و آن ه
دانشــگاهی بــا هــم ازدواج کردنــد؛ امــا همــه چیــز آن طــور کــه 
دامــاد جــوان تصــور می کــرد، پیــش نرفــت و دکتــر داروســاز 
ــد  جــوان از همــان روزهــای نخســت زندگــی مشــترک فهمی

ــان اســت. همســر مهندســش بسیارشــکاک و بدگم
پــس از نقــل مــکان بــه تهــران، فــروزان دائمــا گوشــی 
همســرش را بــه بهانه هــای مختلــف بررســی می کــرد یــا هــر 
ــت.  ــان را می گرف ــن خانگی ش ــای تلف ــت تماس ه ــاه پرین م
هم صحبتــی  دلیــل  بــه  دوســتانه  میهمانی هــای  از  او 
همســرش بــا دیگــران متنفــر بــود و بیشــتر خریدهــای خانــه 
را هــم تنهایــی انجــام مــی داد. افشــین در روزهــا و ماه هــای 
اول زندگــی ســوءظن های همســرش را بــه پــای عشــق زیــاد 
ــروزان  ــه دل ف ــرای آنک ــه گذاشــت و ب و حساســیت های زنان
را بــه دســت آورد، رمــز گوشــی همراهــش را برداشــت و همــه 

ــرد.  ــترک ک ــرش مش ــا همس ــی اش را ب ــاب های بانک حس
بــا ایــن حــال روابــط کاری افشــین موضــوع بحــث و دلخــوری 
ــاس  ــاز احس ــر داروس ــه دکت ــا آنک ــد ت ــا می ش ــان آن ه می
کــرد مدتــی اســت کــه همســرش از همــه برنامه هــای کاری 
ــن  ــم ای ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــدا می کن ــدش اطــاع پی ــت و آم و رف
موضــوع را بــه فــال نیــک گرفــت و دلیلــی بــر دوســت داشــتن 

همســرش دانســت.
ــه ســفری  ــواده اش ب ــا خان ــروزان ب ــه ف ــود ک ــش ب ســال پی
ــد روز  ــه افشــین چن ــرار شــد ک ــد و ق ــره کیــش رفتن در جزی
بعــد بــه آن هــا بپیونــدد؛ امــا همــان شــب وقتــی کــه مشــغول 
ــه  ــپزخانه متوج ــت آش ــود، در کابین ــودش ب ــام خ ــه ش تهی
دســتگاهی بــا چــراغ چشــمک زن شــد و بــا بررســی بیشــتر 
فهمیــد کــه همســرش دســتگاه ضبــط صوتــی کار گذاشــته و 
صــدای او را از زمــان رفتــن بــه مســافرت ضبــط کــرده اســت. 
او تمــام خانــه را بــرای بررســی بیشــتر جســت وجو کــرد و بــه 
دفترچــه راهنمــای ضبــط صــدا در خــودرو برخــورد. صبــح روز 
بعــد داخــل خــودروش را بــه دقــت جســت وجو کــرد و یــک 
میکروفــن و یــک دســتگاه اســتراق ســمع مخفــی پیــدا کــرد.

ــه شــرکت نصب کننــده خبــردار  ــا مراجعــه ب دکتــر داروســاز ب

ــش  ــش در خودروی ــال پی ــتگاه ها از ۲ س ــن دس ــه ای ــد ک ش
ــده اند.  ــازی ش جاس

ــا  ــاورد؛ ام ــرش نی ــه روی همس ــوع را ب ــن موض ــین ای افش
ــادی  ــرف و بی اعتم ــک ط ــرش از ی ــه همس ــل ب ــاد کام اعتم
ــم دچــار افســردگی شــود و  ــه او باعــث شــد کم ک ــروزان ب ف
بــه مصــرف آرام بخش هــا رو بیــاورد. ایــن در حالــی بــود کــه 
ــرده  ــدی ک ــوان نمی دانســت چــه کار ب ــچ عن ــه هی افشــین ب
کــه ســوءظن همســرش را برانگیختــه اســت و پــس از مدتــی 
ــه  ــان مراجع ــناس خانوادگی ش ــه روان ش ــت ب ــم گرف تصمی

کنــد. 
همــان جــا بــود کــه فهمیــد همســرش بــه بیمــاری »پارانوئید« 
مبتاســت. پــس ازآن ابتــدا بــرای همســرش یــک خــودروی 
گرانقیمــت خارجــی خریــد؛ ســپس از او خواهــش کــرد 
ــذت  ــان ل ــا از زندگی ش ــردارد ت ــوءظن هایش ب ــت از س دس
ــا عذرخواهــی نکــرد، بلکــه  ــم مهنــدس نه تنه ــد؛ امــا خان ببرن
داد و فریــاد راه انداخــت و ســرانجام بــا وســاطت خانواده هــا 
قــرار شــد کــه افشــین فرصــت دیگــری بــه همســرش بــرای 
ــه آرامــش،  ــد هفت ــس از چن ــا پ ــد؛ ام ــارش بده اصــاح رفت
ــت و  ــرش را گرف ــن همس ــوان دام ــی زن ج ــم بدگمان ــاز ه ب
دکتــر جــوان مطمئــن شــد کــه در همچنــان روی همــان 
پاشــنه می چرخــد؛ از همیــن رو بــه همســرش پیشــنهاد 
ــه  ــرود و ب ــه خــارج از کشــور ب ــی ب ــه جــای طــاق مدت داد ب
آرزوی ادامــه تحصیلــش برســد؛ امــا نه تنهــا خانــم مهنــدس 
اهمیتــی بــه پیشــنهاد همســرش نــداد، بلکــه بــه خانــواده اش 
ــا  ــتد ت ــارج بفرس ــه خ ــرا ب ــد م ــوهرم می خواه ــت: »ش گف

ــد.«  ــاره ازدواج کن دوب
چنــد روز بعــد هــم در غیــاب شــوهرش جهیزیــه اش را جمــع 
کــرد و پــس از مراجعــه بــه دادگاه خانــواده، دادخواســت 
ــه در خانه شــان فرســتاد. حــاال دیگــر زندگــی  مهریــه اش را ب
ــود. افشــین در راهــروی  زن و شــوهر حســابی ســرد شــده ب
ــه گذشــته اش فکــر کنــد.  ــا ب ــود ت ــواده نشســته ب دادگاه خان
او در الیحــه ای کــه بــرای اعســار - ناتوانــی در پرداخــت مهریــه 
- بــه دادگاه ارائــه داد، نوشــته بــود: »قاضــی محتــرم شــعبه 
ــروزان...  ــدس ف ــر افشــین... همســر مهن ــب دکت ۲6۱، اینجان
تنهــا یــک خانــه دارم کــه ســه دانــگ آن را بــه نــام همســرم 
ســند زده ام و یــک دســتگاه خــودروی خارجــی هــم بــه 
قیمــت ۱۵۰ میلیــون تومــان برایــش خریــداری کــرده ام. تنهــا 
ــه او  ــوده ک ــترک ب ــرم مش ــا همس ــز ب ــی ام نی ــاب بانک حس
توانســته موجــودی چنــد میلیونــی آن را خالــی کنــد. بــا ایــن 
شــرایط تنهــا درآمــدم حقوقــی اســت کــه ماهانــه از داروخانــه 

ــم و... .« ــت می کن ــل کارم دریاف مح
ــعبه  ــه ش ــت احضاری ــا دریاف ــه ب ــاله ک ــاز ۴۰ س ــر داروس دکت
ــه  ــک مراجع ــی ون ــع قضای ــه مجتم ــواده ب ۲6۹ دادگاه خان
ــرد  ــی دادگاه ک ــم قاض ــه ای تقدی ــرانجام الیح ــود، س ــرده ب ک
تــا ناتوانــی خــود را در پرداخــت ۱۰۰۰ ســکه طــا بابــت مهریــه 
ــر افشــین روی  ــه دکت ــی ک ــد. در لحظات همســرش اعــام کن
نیمکــت راهــروی مجتمــع قضایــی نشســته بــود، می گفــت: 
ــودم و حــق  ــدرم گــوش کــرده ب ــه حــرف پ »کاش حداقــل ب
ــد  ــروزان می توان ــودم. حــاال ف ــداده ب ــه همســرم ن طــاق را ب
ضمــن دریافــت مهریــه هــر وقــت کــه بخواهــد از دادگاه 

ــن...« ــد و م ــاق کن ــت ط درخواس

آفتی به نام بدگمانی

ــرا  ــه اخی ــت ک ــی اس ــامت روان«، بحث »س
زیــاد از زبــان مســئوالن شــنیده می شــود؛ اما 
بــا وجــود تمــام اهمیتــی کــه برایــش قائــل 
ــم  ــرای آن نداری ــی ب ــوز قانون ــوند، هن  می ش
و این گونــه اســت کــه بــه اذعــان کارشناســان 
امــر، بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت روان 
در  خانواده هایشــان  و  مانده انــد  غریــب 

ــتأصل. ــان مس ــاب درمانش ــچ و ت پی
ــر  ــر س ــش ب ــال ها پی ــون س ــن قان ــام ای ن
ــب آن  ــا تصوی ــود ب ــرار ب ــاد و ق ــا افت زبان ه
ــاران  ــروه از بیم ــن گ ــهروندی ای ــوق ش حق

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــوص ب ــن خص ــا در ای ــن اظهارنظره آخری
ســال گذشــته بازمی گــردد؛ دکتــر احمــد 
ــی،  ــر ســامت روان ــر کل دفت ــی، مدی حاجب
اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت، دربــاره 
وضعیــت تصویــب ایــن قانــون توضیــح 
داده بود:»پیش نویــس آن بــه کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس تحویــل داده شــده و 

ــتیم.« ــه آن هس ــام نتیج ــر اع منتظ
ــظ  ــون را حف ــن قان ــن ای ــدف از تدوی  او ه
حقــوق بیمــار، خانــواده و جامعــه اعــام 

ــود.  ــرده ب ک
حقوقــی کــه حاجبــی از آن یــاد می کنــد 
ــهیل در  ــتغال، تس ــق اش ــد ح ــواردی مانن م

رونــد قیومیــت خانــواده، پیگیــری وضعیــت 
درمــان و مراقبــت از بیمــار و همچنین حقوق 

ــرد.  ــر می گی ــا را در ب ــواده آن ه خان
یکــی از مــواردی کــه تــا امــروز بــه آن توجــه 
ــرای  ــم ب ــبکه ای منظ ــدازی ش ــده، راه ان نش
پیگیــری درمــان بیمــاران دچــار اختــال 
روان اســت؛ حقــی کــه فعــاالن ایــن حــوزه 
تاکیــد می کننــد از ایــن بیمــاران گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
 نبود سیستم

 لیــا محمــدی، عضــو هیئت مدیــره انجمــن 
ــی از  ــکیزوفرنی، یک ــاران اس ــت از بیم حمای
کســانی اســت کــه زمــان زیــادی بــا بیمــاران 

ــد.  ــال روان کار می کن ــار اخت دچ
او تعریف نشــدن سیســتمی برای تشــخیص، 
درمــان و پیگیــری مراقبــت از ایــن بیمــاران 
ــد.  ــا می دان ــکات آن ه ــن مش را از مهم تری
محمــدی تاکیــد می کنــد: امــروز نبــود ایــن 
ــل  ــاران را مخت ــان بیم ــد درم ــتم، رون سیس

می کنــد. 
وی دربــاره تجربــه خــود از درمــان ایــن 
بیمــاران دچــار  اگــر  بیمــاران می گویــد: 
اختــال روان تحــت پوشــش بهزیســتی 
باشــند، ســالیانه یکبــار می تواننــد بــا کمــک 
ایــن ســازمان و بــه صــورت رایــگان بســتری 

شــوند؛ امــا بهزیســتی هزینــه بیــش از 
یکبــار بســتری را نمی پذیــرد. بســیاری از 
ــه  ــه مراجع ــز روزان ــه مراک ــز ب ــراد نی ــن اف ای
نمی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل میــزان بازگشــت 
بیمــاری در آن هــا زیــاد اســت و بایــد دو تــا 

ــوند.  ــتری ش ــال بس ــار در س ــه ب س
ــری  ــز دیگ ــد: مراک ــه می ده ــدی ادام محم
کــه ایــن بیمــاران بتواننــد بــه صــورت رایــگان 
روان پزشــکی  خدمــات  از  منســجم  یــا 
برخــوردار شــوند، وجــود نــدارد. آن هــا دارای 
اختــاالت مزمنــی هســتند و بــه همیــن 
دلیــل بایــد برنامــه یــا شــبکه ای ترتیــب داده 
ــان  ــه درم ــرای ادام ــار ب ــر بیم ــه اگ ــود ک ش
مراجعــه نکــرد، روان پزشــک یــا پرســنل 
ــوع  ــن موض ــند. ای ــر او باش ــه پیگی مجموع
ــاری  ــت بیم ــدت بازگش ــد ش ــک می کن کم
ــد. وزارت  ــش یاب ــان کاه ــای درم و هزینه ه
ــب  ــق تصوی ــد از طری ــز می توان ــت نی بهداش
ــن موضــوع  ــه ای ــی ب قوانیــن و چارچوب های

ــد. ــامان ده س
 »مراقبت پس از درمان«، حلقه ای 

گمشده
ــز  ــود مراک ــد: وج ــد می کن ــدی تاکی  محم
بازتوانــی و نگهــداری از ایــن بیمــاران بخــش 
مهمــی از حقــوق شــهروندی آن هاســت؛ 

ــرای  ــد ب ــا نمی دانن ــیاری از آن ه ــون بس چ
مراقبــت و ادامــه درمــان بــه جــز خانــه خــود 

ــد؟  ــد و چــه کنن ــد کجــا برون بای
ــف نشــده  اســت.  ــا تعری ــرای آن ه ــی ب جای
مراقبــت  بیمــار  ایــن  از  خانــواده  تنهــا 
ــا  ــق آن ه ــات ح ــیاری از اوق ــد و بس می کن
بــرای اســتراحت و تفریــح گرفتــه می شــود. 
از طــرف دیگــر ممکــن اســت ایــن بیمــاران 
قــرار  یــا خشــونت  مــورد سوء اســتفاده 
گیرنــد؛ چــون ممکــن اســت خانــواده از 
ــار ســنگین  ــه ســال ب ــن هم ــد ای ــه بای اینک
مراقبــت از بیمــارش را تحمــل کنــد، خســته                       

ــود.  ش
او معتقــد اســت بایــد قوانینــی تصویــب 
شــود کــه مقــداری از بــار بــر دوش خانواده هــا 

کاســته شــود. 
از  حمایــت  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
بیمــاران اســکیزوفرنی همچنیــن اضافــه 
ــی  ــورها قوانین ــیاری از کش ــد: در بس می کن
تعریــف شــده کــه طبــق آن در یــک شــبکه، 
پیگیــری  او  درمــان  و  بیمــار  وضعیــت 
می شــود و خانــواده مســئولیت اندکــی دارد؛ 
امــا در ایــران بیمــار پــس از ترخیــص، اگــر 
دوســت داشــت بــرای ادامــه درمــان مراجعه 
ــه  ــت او ب ــت وضعی ــر نخواس ــد و اگ می کن

نمی شــود.  پیگیــری  هیچ وجــه 
وی ادامــه می دهــد: در ایــران ۹۰ درصــد 
مســئولیت ایــن بیمــاران بــر عهــده خانــواده 
ــاری زود تشــخیص داده  ــی بیم اســت. وقت
ــا  ــی از آن ه ــت بعض ــن اس ــود، ممک نمی ش
ــد؛  ــرار گیرن ــا مــادری ق ــدری ی ــگاه پ در جای
در نهایــت ایــن بیمــاری و رفتارهــای ناشــی 
ــه عنــوان حــق آن هــا در نظــر گرفتــه  از آن ب

می شــود. 
قانونــی نیــز وجــود نــدارد تــا پــدر یــا مــادری 
ــد؛  ــدا کن ــواده ج ــکل دارد، از خان ــه مش را ک
آن هــا می تواننــد خانــواده خــود را هــم بیمــار 
ــال روان نشــانه ای  ــار دچــار اخت ــد. بیم کنن
ــت از  ــث غفل ــوع باع ــن موض ــدارد و همی ن
آن هــا می شــود و نیازهــا و حقــوق آن هــا در 

ــود. ــه نمی ش ــر گرفت نظ
 قانون سالمت روان هنوز به 

تصویب نرسیده است
بــر همیــن اســاس جــای قانونــی ملــی 
وظایــف  کــه  روان  ســامت  حــوزه  در 
مشــخص  را  دســت اندرکار  دســتگاه های 

کنــد و ایــن بیمــاران را بــه حقــوق شــهروندی 
ــی خــود برســاند،  ــی و مراقبت ــه درمان و البت
همچنــان خالــی اســت؛ قانونــی کــه ســال ها 
 پیــش مطــرح شــده، امــا گویــا در پیــچ  

و خم هــای مراحــل تصویــب متوقــف مانــده 
ست.  ا

بــه گفتــه علــی اســدی، معــاون دفتــر 
ــاد وزارت  ــی و اعتی ــی، اجتماع ســامت روان
بهداشــت، ایــن قانــون فعــا در مجلــس 
تصویــب نشــده و نماینــدگان در حــال انجــام 

تغییراتــی روی آن هســتند. 
او دربــاره آخریــن وضعیــت ایــن قانــون 
روان  ســامت  قانــون  الیحــه  می گویــد: 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــه و در آنج ــس رفت ــه مجل ب
پیشــنهاداتی کــه مطــرح شــد، اصاحیه هایــی 
مــوارد  ایــن  در  آن صــورت گرفــت.  روی 
ــوز  ــا هن ــده، ام ــه ش ــون پذیرفت ــات قان کلی
تصویــب نشــده اســت. احتمــاال آخریــن 
تغییــرات بــرای تصویــب آن در حــال انجــام 

ــت.  اس

قانــون  تصویــب  می دهــد:  ادامــه  وی 
ســامت روان از نظــر ســازمان بهداشــت 
جهانــی، یکــی از شــاخص های مهــم در نظــام 

ســامت کشــورها محســوب می شــود. 
بســیاری  می کنــد  کمــک  الیحــه  ایــن 
از حقــوق شــهروندی بیمــاران بــه آن هــا 
بازگــردد. از طــرف دیگــر بحــث انتخــاب 
درمــان و ارائه دهنــده خدمــات نیــز در مراکــز 

می شــود.  تســهیل  درمانــی 
بــه گفتــه اســدی قانــون ســامت روان 
ــر  ــز در ب ــه ای را نی ــای بیم ــث حمایت ه بح
می گیــرد و منافــع حقوقــی و اجتماعــی 
ــا  ــاط ب ــان در ارتب ــاران و کارکن ــواده بیم خان

آن هــا را نیــز دنبــال می کنــد. ایســنا

،،
مدیــران  معلمــان،  خانواده هــا،  چــون 
مــدارس و بخشــی از مســئوالن کشــور بــه 
انــدازه  کافــی از فضای مجازی و شــبکه های 
خــأ  یــک  ندارنــد،  شــناخت  اجتماعــی 
اطالعاتــی و شــناختی بیــن دانش آمــوزان، 
بــه  ذی ربــط  مســئوالن  و  آن هــا  اولیــای 

وجــود آمــده اســت

سالمت فراموش شده



ترفندهایخانهداری
دسترســی  در  و  ســاده  راه حل هــای  همیشــه 
هســتند کــه انجــام دادن آن هــا ســختی کارهــا را  از 

ــی دارد.  ــما برم ــای ش ــش پ پی
ــات  ــوختن نج ــر را  از س ــینی ف ــور س ــه چط اینک
دهیــم یــا لکه هــای مختلــف را چطــور پــاک 
ــما  ــت ش ــه وق ــک ک ــاق کوچ ــزاران اتف ــم و ه کنی
را می گیرنــد و بعضــی وقت هــا واقعــا ســخت 
هســتند. بــا آمــوزش چنــد ترفنــد خانــه داری 
ــه  ــای خان ــی کاره ــم کم ــک می کنی ــما کم ــه ش ب

بگــذرد. آســان تر 
قبــل از اینکــه ماهــی را تــوی فــر و یــا روی گریــل 
ــد؛ در  ــرار دهی ــو  ق ــه لیم ــک الی ــر آن ی ــد زی بگذاری
ایــن صــورت تــوری مخصــوص کبــاب و ســینی فــر 

ــوخت. ــد س ــت نخواهن هیچ وق
زمانــی کــه کفش هایتــان را تــوی کمــد یــا چمــدان 
ــا  ــل آن ه ــه ای داخ ــای کیس ــک چ ــد، ی می گذاری
بگذاریــد؛ چــای ماننــد دئودورانــت عمــل می کنــد و 
بــوی بــد کفــش را می گیــرد.در طــول روزهــای گــرم 
تابســتان بــرای اینکــه همیشــه آب خنــک داشــته 
ــه  ــک را نگ ــی کوچ ــای آب معدن ــید، بطری ه باش
داریــد و تــا نصفــه آب کنیــد و تــوی فریــزر بگذاریــد 
تــا یــخ ببنــدد و روزهــا آب روی آن بریزیــد و همــراه 
خودتــان ببریــد تــا همیشــه آب خنــک بــا خودتــان 

داشــته باشــید. بیتوتــه

سالمباشیم
ثابت ماندن سطح هورمون استرس 

برای سالمتی مضر است
پزشــکان بــا بیــان اینکــه بــه طــور طبیعــی ســطح کورتیــزول 
یــا همــان هورمــون اســترس بایــد در طــول روز تغییــر کنــد 
اظهــار داشــتند: ســطح یکنواخــت ایــن هورمــون در طــول روز 
در بــدن بــا بــروز مشــکالت جســمی همچــون التهــاب، چاقی 

و ســرطان همــراه اســت.
ــزول در  ــطح کورتی ــتند: س ــار داش ــی اظه ــکان آمریکای پزش
ــح باالســت و بعدازظهــر  ــگام صب ــه طــور طبیعــی هن ــدن ب ب
ــا  ــه ی ــن چرخ ــود ای ــب نب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــش می یاب کاه
تغییــر نیافتــن ســطح هورمــون اســترس بــا پیامدهــای منفی 
بــرای ســالمتی همــراه اســت. پزشــکان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــر  ــا تغیی ــدک ی ــر ان ــت تغیی ــد عل ــن می توان ــترس مزم اس
ــن بررســی  ــزول باشــد. در ای نیافتــن ســطح هورمــون کورتی
متخصصــان آمریکایــی بــه بازبینــی نتایــج ۸۰ مطالعــه 
ــه  ــه طــور خــاص ۱۲ مشــکل جســمی مطالع ــد و ب پرداختن
ــر  ــا تغیی ــت مشــخص شــد ۱۰ مشــکل جســمی ب و در نهای
نیافتــن ســطح هورمــون کورتیــزول ارتبــاط دارند.همچنیــن در 
حالــی کــه التهــاب و عــدم عملکــرد درســت سیســتم ایمنــی، 
بیشــترین ارتبــاط را بــا ایــن تغییــر نیافتــن ســطح هورمــون 
اســترس دارنــد، امــا احســاس خســتگی، افســردگی، 
ــزوِل  ســرطان و چاقــی در تمامــی افــرادی کــه ســطح کورتی
ــب شــدیدتر اســت. ایســنا ــه مرات ــت اســت، ب ــان ثاب ــدن آن ب

سبکزندگی
انس با قرآن

مطمئن تریــن و بهتریــن راه بــرای بهبــود و اصــالح 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــه ب ســبک زندگــی آدمــی، مراجع
ــده در  ــی ارائه ش ــبک های زندگ ــری از س و الگوگی

آن اســت. 
طبــق فرمایــش امــام حســن )ع(: »در ایــن قــرآن 
ــس  ــت. پ ــای دل هاس ــت و صف ــای هدای چراغ ه
ــش را جــال دهــد،  ــد هــر کــس می خواهــد دل بای
بــه وســیله روشــنایی آن جــال دهــد و ایــن صفــت 

را در خــود نگــه دارد.«
ــه  ــا را ب ــرآن، م ــای ق ــر در قصه ه ــت تفک در حقیق
ایــن هــدف رهنمــون می ســازد کــه یکــی از اهــداف 
بیــان آن هــا، توجــه آدمــی بــه گوشــه ای از ســبک و 

ســیره زندگــی انبیــا و اولیــای الهــی اســت. 
خداونــد ســبحان از ایــن طریــق، بــه اصــالح 
می پــردازد.  آدمــی  زندگــی  ارتقــای کیفیــت  و 
ــل  ــوب)ع( در مقاب ــه حضــرت یعق برخــورد کریمان
ــرت  ــالش حض ــا ت ــف)ع( ی ــرادران یوس ــای ب خط
موســی)ع( بــرای بــرآوردن نیازهــای خانــواده، 
احتــرام بــه حقــوق یکدیگــر و... راهکارهایــی بــرای 
بهبــود و اصــالح ســبک زندگــی هســتند؛ بــه همین 
ــم  ــق تعالی ــر طب ــرآن و عمــل ب ــا ق ــس ب ــل ان دلی
ــادی در نحــوه زندگــی آدمــی  ــر بســیار زی آن، تأثی

دارد. حــوزه

مواد غذایی ای که این سرطان را به 
جان خانم ها می اندازد

دانشــمندان به تازگــی دریافتنــد کــه افزایــش 
ــون و  ــا و توت ــرف قارچ ه ــی از مص ــاده ای ناش م
تنباکــو در بــدن خطــر ابتــال بــه ســرطان رحــم را در 

ــد. ــش می ده ــد افزای ــان ۲۲ درص زن
کادمیــوم، مــاده ای مضــر اســت کــه در ایــن مــواد 

غذایــی بــه میــزان زیــاد کشــف شــده اســت.
ســیگار کشــیدن فــرد را بیــش از دو برابــر در 
معــرض خطــر قــرار می دهــد و باعــث رشــد 

می شــود. ســرطانی  ســلول های 
می شــود  یافــت  توتــون  در  کادمیــوم   فلــز 
ــند  ــان می کش ــه قلی ــی ک ــیاری از خانم های و بس
ــال  ــم مبت ــرطان رح ــه س ــتری ب ــال بیش ــا احتم ب

می شــوند.
یکــی دیگــر از مضــرات افزایــش کادمیــوم در 
بــدن بــر هــم خــوردن تعــادل هورمونــی اســت کــه 

ــال دارد. ــه دنب ــی ب ــوارض خطرناک ع
ــرطان ها  ــایع ترین س ــی از ش ــم، یک ــرطان رح س
در خانم هــا شــناخته شــده و زندگــی آینــده و 
بــاروری زنــان را تهدیــد می کنــد؛ بــه همیــن 
ــارچ و  ــد ق ــش از ح ــرف بی ــد  از مص ــل بای دلی
ــرد. باشــگاه  ــاب ک ــان اجتن اســتعمال ســیگار و قلی

ــگاران خبرن

خانواده
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مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در 
دومیــن برنامــه از ُجنــگ »لبخنــد آب« در 
خمینی شــهر کــه بــا حضــور شــهردار برگــزار 
ــت: در ســال ۸9 مصــرف ســرانه  شــد، گف
آب در اصفهــان ۱۸6 لیتــر در شــبانه روز 
ــه  ــته ب ــال گذش ــم در س ــن رق ــوده و ای ب
حــدود ۱5۰ لیتــر کاهــش یافــت؛ امــا 
بــا توجــه بــه برنامــه جامــع راهبــردی 
ــی در  ــرب خانگ ــرف آب ش ــت مص مدیری
ــال  ــق س ــم در اف ــن رق ــد ای ــان، بای اصفه
۱4۰۰ بــه ۱۱5 لیتــر بــه ازای هــر نفــر در روز 

ــد. کاهــش یاب
ــندی  ــراز خرس ــا اب ــا ب ــر بنی طب ــید اکب س
از حضــور شــهردار و بیــش از 3 هــزار نفــر 
ُجنــگ  در  خمینی شــهر  شــهروندان  از 
بســیار  داشــت:  اظهــار  آب«  »لبخنــد 
آب«  »لبخنــد  ُجنــگ  کــه  خرســندم 
شــهروندان  و  مســئوالن  اســتقبال  بــا 
ــن  ــت. ای ــده اس ــه رو ش ــهر روب خمینی ش
ــه آب در  ــرف بهین ــدف مص ــا ه ــه ب برنام
ــن  ــر ای ــت و ســعی ب ــرار گرف دســتورکار ق
ــای  ــله برنامه ه ــن سلس ــه در ای ــت ک اس

از  اســتفاده  بــا  آب«  »لبخنــد  ُجنــگ 
ظرفیــت هنرمنــدان و بــا به کارگیــری از 
ــه  ابزارهــای گوناگــون هنــری مصــرف بهین
ــوزش داده  ــهروندان آم ــی ش ــه تمام آب ب
ــزد  ــردن آب ن ــرف ک ــه مص ــا بهین ــود ت ش
تک تــک مــردم نهادینــه شــود؛ بــه گونــه ای 
کــه بــا مصــرف بهینــه از ســوی مشــترکان، 
شــاهد کاهــش 35 لیتــری مصــرف ســرانه 

آب در اصفهــان باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون یکــی از 
دغدغه هــای اصلــی مســئوالن مدیریــت 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــت، عن ــرف اس مص
وقــوع  و  بارندگــی  اینکــه کاهــش  بــه 
ــته  ــال گذش ــی ۸، 9 س ــالی در ط خشکس
محدودیــت شــدید منابــع آبــی را رقــم زده 
ــش از  ــال ها بی ــن س ــی ای ــویی ط و از س
5۰۰ هــزار انشــعاب بــه مشــترکان آبفــا 
ــا راه  افــزوده شــده، مدیریــت مصــرف تنه
ــت. ــردم اس ــرب م ــدار آب ش ــن پای تأمی

 پــس بایــد مــردم اگــر تــا بــه امــروز آب را 
بهتــر مصــرف نمی کردنــد، از ایــن بــه بعــد 
ــا آب  درصــدد مصــرف بهینــه آب برآینــد ت
ــترس  ــه در دس ــاز همیش ــورد نی ــرب م ش

باشــد.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی 
ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
خمینی شــهر  شــهروندان  بــه  خطــاب 
خمینی شــهر  شهرســتان  کــرد:  عنــوان 
ــان  ــرح آبرســانی اصفه تحــت پوشــش ط
بــزرگ قــرار دارد کــه از طریــق ســامانه 
در  می شــود.  تأمیــن  باباشــیخعلی 
 3۰۰ و  شــهر   56 شــرب  آب  حقیقــت 
ــه  ــه رودخان ــته ب ــتان وابس ــتای اس روس
زاینــده رود اســت؛ پــس بــا توجــه بــه 
ــا بیــش  ــران ب ــس از ته ــان پ ــه اصفه اینک
از ۲ میلیــون و 5۰ هــزار انشــعاب بیشــترین 
بایــد  دارد  کشــور  در  را  آب  انشــعابات 
مشــترکان درصــدد کاهــش مصــرف ســرانه 
آب باشــند کــه ایــن مهــم بــا مصــرف 

بهینــه بــه دســت می آیــد.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی 
شــرکت آب و فاضــالب بــه حضور گســترده 
خانم هــا و کــودکان در ُجنــگ »لبخنــد 
ــرد و گفــت:  آب« در خمینی شــهر اشــاره ک

بســیار خوشــحال هســتیم کــه بیشــتر 
حضــار در ایــن برنامــه، خانم هــا و کــودکان 
و نوجوانــان هســتند؛ چــرا کــه خانم هــا بــه 
عنــوان مدیــر خانــه و کــودکان و نوجوانــان 
از  هســتند،  کشــور  آینده ســازان  کــه 
ــای اســتان  ــای هــدف آبف ــن گروه ه بهتری
اصفهــان در زمینــه فرهنگ ســازی مصــرف 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــه آب ب بهین
ــن  ــزاری چنی ــا برگ ــم ب ــد اســت بتوانی امی
برنامه هایــی در ســطح اســتان بتوانیــم 
ــه  ــه را ب ــف جامع تمامــی قشــرهای مختل
مصــرف بهتــر آب رهنمــون کنیــم کــه ایــن 
اهــداف کالن مســئوالن  از  مهــم، یکــی 

می شــود. محســوب 

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان در خمینی شهر تاکید کرد:
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ــن  ــرم، محس ــع ح ــهید مداف ــت ش ــم گرامیداش مراس
حججــی، پیــش از ظهــر یکشــنبه بیســت ودوم مردادمــاه 
بــا حضــور جمعــی از مقامــات نظامــی همــراه بــا 
ســخنرانی فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
ــاد  ــع نجف آب ــجد جام ــان در مس ــه اصفه ــام جمع و ام

ــزار شــد.  برگ
شــهید مدافــع حــرم، محســن حججــی، پــس از اســارت 
ــض  ــه فی ــش در ســوریه، ب توســط تروریســت های داع

بــزرگ شــهادت رســید. 
ــف  ــی ۸ نج ــکر زره ــای لش ــی از نیروه ــی، یک حجج
ــد  ــهید احم ــه ش ــال مؤسس ــای فع ــرف و از نیروه اش
ــد دو  ــک فرزن ــوار ی ــهید بزرگ ــن ش ــود. از ای ــی ب کاظم

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــاله ب س
 فرهنگ جهاد و شهادت در ایران 

موج می زند
سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه 
ــاد  ــه نجف آب ــان اینک ــا بی ــم ب ــن مراس ــداران، در ای پاس
شــهدای بســیاری را تقدیــم انقــالب و اســالم کــرده 
اســت، اظهــار داشــت: شــهدای ایــن شهرســتان مدیــون 
ــاء و  ــتان و آب ــن شهرس ــردم ای ــری م ــالش و انقالبیگ ت
ــن  ــروزه در ای ــره آن را ام ــه ثم ــا هســتند ک ــداد آن ه اج
ــران  ــهادت در ای ــاد و ش ــگ جه ــم. فرهن ــهر می بینی ش
مــوج می زنــد و ایــن مهــم را مدیــون امــام راحــل 

ــتیم. هس
ــزود: خــدا را شــاکریم  ــده کل ســپاه پاســداران اف فرمان
کــه در عصــر و زمانــی زندگــی می کنیــم کــه عطــر خــون 
شــهیدان و راهنمایی هــای والیــت  فقیــه - چــه در زمــان 
ــه ای -  ــام خامن ــان ام ــروز در زم ــام راحــل و چــه ام ام
ــزاز درآمــدن پرچــم پرافتخــار اســالم در  ــه  اهت ســبب ب
منطقــه و بســیاری از کشــورهای اســالمی شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز طرفــداری از انقــالب اســالمی 
و حرکــت در ایــن مســیر الهــی یــک افتخــار بــرای 
ــه  ــروز ب ــا ام ــالب م ــت: انق ــت، گف ــان اس آزادگان جه
عنــوان محــور اصلــی عــزت و اقتــدار ایــران اســالمی در 
جهــان شناســانده شــده اســت. خــون شــهیدان اســت 
کــه درخــت انقــالب را تنومنــد و بــارور کــرده؛ محصــول 
ایــن درخــت تنومنــد انقــالب اســالمی، حججی هــا 
هســتند کــه درواقــع ایــن معرفــت و شــناخت را از 

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــورا ب ــالب و عاش ــب انق مکت

ــاد و  ــه جه ــان اینک ــا بی ــده کل ســپاه پاســداران ب فرمان
شــهادت امــروز بــه یــک فرهنــگ در ایــران تبدیــل شــده، 
ــه،  ــن عرص ــم در ای ــا ه ــه م ــاکریم ک ــدا را ش ــت: خ گف
خدمتــی کوچــک بــه شــهدا، جانبــازان و همــه ایثارگــران 
می کنیــم. شــهید محســن حججــی، یکــی از پاســداران 
جــوان ماســت. امــروز ســپاه افتخــار دارد کــه ده هــا هــزار 
از چنیــن جوانانــی را در خــود ســازماندهی کــرده اســت. 
ــد ســال  ــژه در چن ــی، به وی ــان مؤمــن و انقالب ایــن جوان
ــازه ای از رشــادت ها، راهــی جبهه هــای  ــا مــوج ت اخیــر ب

ــده اند.   ــق ش ــاع از ح دف
 احساس خطر جدی دشمنان از گسترش 

انقالب اسالمی
دشــمنان  کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری  سرلشــکر 
ــالمی  ــالب اس ــترش انق ــدی از گس ــر ج ــاس خط احس
از  برنامه ریــزی گســترده  بــا  و  منطقــه کرده انــد  در 
ــی  ــری و وهاب ــد تکفی درون خــود اســالم، گروه هــای تن
و آن هایــی کــه ســال ها قبــل، اســتعمارگران زمینــه رشــد 
ــد، ایجــاد  ــرده بودن ــان اســالم فراهــم ک ــا را در جه آن ه
کــرده و بــا آمــوزش و حمایــت گســترده آن هــا را علیــه 

ــد. ــازماندهی کردن ــالمی س ــالب اس انق
فرمانــده کل ســپاه پاســداران بــا اشــاره بــه پیروزی هــای 
جبهــه اســالم در ایــن منطقــه گفــت: در آینــده ای نزدیــک 
شــهر و روســتایی در عــراق باقــی نخواهــد مانــد کــه در 

تصــرف داعشــی ها باشــد. 
در ســوریه نیــز ایــن حرکــت گســترش یافــت تــا جایــی 
کــه مــردم مســلح شــدند و بــا پیــروی از فرهنــگ 
و  مردمــی  یگان هــای  ســازماندهی  بــا  بســیجی 
نیروهــای مدافــع مردمــی، در ســوریه ایــن ورق برگشــت 
و توطئــه بزرگــی کــه بــرای تصــرف ســوریه شــکل گرفتــه 
شــده بــود، خنثــی شــد و البتــه نبــرد در آن منطقــه هنــوز 

ــه دارد. ادام
سرلشــکر جعفــری تصریــح کــرد: بخــش جالــب 
ــا  ــد؛ ام ــا درآم ــغال تکفیری ه ــه اش ــب ب ــی از حل توجه
ــوان  ــه عن ــب ب ــه انجــام شــد، حل ــا جنــگ ســختی ک ب
پایتخــت اقتصــادی ســوریه آزاد شــد و نبــرد در صحــرای 
شــرق ســوریه در تأمیــن مرزهــای بیــن عــراق و ســوریه 
ــز  ــان عزی ــی ج ــن حجج ــهید محس ــه ش ــه دارد ک ادام
خــود را در همیــن مناطــق شــرقی ســوریه بــرای تامیــن 

ــراق و ســوریه از دســت داد. ــرز ع ــت م امنی
 پیام دفاع از والیت

ــا  ــی ب ــع زمان ــر مقط ــهدا در ه ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب

خــون خــود نورافکــن بزرگــی را بــرای پیمــودن راه 
توســط جامعــه مــا روشــن می کننــد، گفــت: خــدا 
ــور  ــهادت در کش ــاد و ش ــگ جه ــه فرهن ــاکریم ک را ش
مــا رایــج و روزبــه روز در حــال گســترش و تعمیــق 
ــارک خــود  ــم ســر مب ــا تقدی اســت. شــهید حججــی ب
ــر  ــرد و همس ــل ک ــا منتق ــان م ــه جوان ــام را ب ــن پی ای
مکرمــه اش زینــب وار ایــن پیــام را بــه جامعــه مــا منتقل                                                                         

. می کنــد
سرلشــکر جعفــری بــا بیــان اینکــه وقتــی همســر 
ــود را  ــر خ ــن س ــن م ــد »محس ــهید می فرمای ــن ش ای
ــک  ــظ شــود«، ی ــا روســری ها حف ــه م ــا در جامع داد ت
پیــام بــزرگ ناشــی از دغدغــه مؤمنــان دربــاره مســائل 
ــام  ــام و پی ــن پی ــرد: ای فرهنگــی اســت، خاطرنشــان ک
دفــاع از والیــت، در بیشــتر وصیت نامه هــای شــهدا 
دیــده می شــود. مــا بایــد بدانیــم ایــن توصیه هــا 
ــواده آن هــا هدفمنــد اســت؛ چــون  توســط شــهدا و خان
ــدات  ــن تهدی ــی، بزرگ تری ــی و سیاس ــدات فرهنگ تهدی

ــت. ــه ماس ــه جامع علی
 شهید محسن حججی مظلومانه به شهادت 

رسید 
آیــت هللا ســید  یوســف طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه 
محســن  شــهید  بزرگداشــت  مراســم  در  اصفهــان، 
حججــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید محســن حججــی 
دارای ویژگی هــای خاصــی اســت کــه مــورد عنایــت قــرار 
گرفته انــد، اظهــار داشــت: بایــد بــه خانــواده ایــن شــهید 
ــن  ــی ای در ای ــم ویژگ ــر می کن ــده فک ــت. بن ــک گف تبری
شــهید بــوده کــه ایــن هیجــان و شــور را در دل همــه مــا 

ــه  وجــود آورده اســت. ب
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن کریم 
ــد،  ــام دهن ــح انج ــل صال ــه عم ــانی ک ــرد: کس ــان ک بی
خداونــد محبــت ایــن افــراد را در مــردم قــرار می دهــد. 
ــه  ــه مظلومان ــود ک ــن ب ــز ای ــن شــهید نی ویژگــی دوم ای
بــه شــهادت رســید و کمتــر شــنیده بودیــم کــه همچــون 
ــا خنجــر بریــده شــود. امــام حســین)ع( ســر کســی ب
اســیر  بــه  اســالم  تاریــخ  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه اســرا مســلمان  ــه ای ک ــه گون ــرام می گذاشــتند، ب احت
می شــدند، گفــت: در هیــچ قانــون و مرامــی اســیر 
همــه  برخــالف  نمی کشــند؛  ظالمانــه  این گونــه  را 
روش هــای عالــم در  تاریــخ محســن حججــی بــه 
ــه  ــن ب ــوی دی ــی ها ذره ای از ب ــید. داعش ــهادت رس ش

مشامشــان نرســیده اســت.

آیــت هللا طباطبایی نــژاد تصریــح کــرد: جهــات مختلفــی 
ــی  ــه صوت ــت. در وصیت نام ــز اس ــن عزی ــهادت ای در ش
ــو را علــی  ــام ت ــد خــود کــرده، می گویــد: ن ــه فرزن کــه ب
گذاشــتم کــه همچــون حضــرت علــی)ع( زندگــی کنــی. 
ــرای  ــد و جهــان ب همســر ایشــان مشــوق شــهید بوده ان
ــق شــده اســت. ــاک و وارســته خل ــن انســان های پ ای

 شهید حججی پیام جدیدی از عاشورا را 
بازآفرینی کرد

غالمرضــا ســلیمانی، فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهــان، در ایــن مراســم اظهــار کــرد: امــروز بــه 
برکــت شــهدای مدافــع حــرم و شــهید جهــادی محســن 
حججــی ایــن مراســم برگــزار شــد؛ شــهید عزیــزی کــه 
در نیمــه مــاه ذی القعــده، فضــای میهــن اســالمی مــا را 

عاشــورایی کــرد.
افــزود: شــهید محســن حججــی از شــاگردان  وی 
مکتــب ســردار شــهید حــاج احمــد کاظمــی محســوب 
می شــود. از دوران نوجوانــی بــا حضــور در شــجره طیبــه 
الهــی بســیج و بــا شــرکت در اردوهــای جهادی مؤسســه 
ــه  ــی روحی ــد کاظم ــاج احم ــی ســردار شــهید ح فرهنگ
پاســداری از انقــالب اســالمی را از همــان دوران نوجوانــی 
ــی  ــد و تعال ــل رش ــت مراح ــان داد و توانس ــود نش از خ
ــم  ــام معظ ــش مق ــه فرمای ــرعت و ب ــه س ــوی را ب معن

ــد. ــر طــی کن ــری از راه هــای میانب رهب
ــان  ــتان اصفه ــج( اس ــپاه صاحب الزمان)ع ــده س فرمان
گفــت: شــهید حججــی از 5 ســال گذشــته کــه توفیــق 
ــالمی را در  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س ــتن ب پیوس
ــرف  ــف اش ــن نج ــروز و افتخارآفری ــه  پی ــکر همیش لش
پیــدا کــرد، بــاز هــم بــا روحیــه جهــادی در انجــام 

ــد. ــد ش ــدان جدی ــن می ــداری وارد ای ــف پاس تکالی
ــرد  ــالش ک ــا ت ــرد: شــهید حججــی باره ــح ک وی تصری
ــد؛ در  ــدا کن ــا داعــش حضــور پی ــرد ب ــدان نب ــه در می ک
میــان پیش قراوالنــی کــه در جبهــه مقاومــت بــرای 
ــن  ــتافتند و در همی ــدان ش ــه می ــز ب ــدس عزی آزادی ق
ــده گروهــان  ــوان فرمان ــه عن ــا ب ــرد ت ــدا ک راه افتخــار پی
ــع  ــوان مداف ــه عن ــت و ب ــه مقاوم ــرد جبه ــدان نب در می
ــدان  ــن می ــه ای ــار ب ــب)س(، دو ب ــرت زین ــرم حض ح
مقــدس عزیمــت کنــد و بــا افتخاراتــی کــه فرماندهــان 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی از ایــن شــهید بزرگــوار 
تعریــف می کننــد، یــک الگــو، یــک نمونــه و یــک 
ــان شــهادتی را رقــم زد کــه همچــون  ــود و آنچن اســوه ب
مــوالی عزیزمــان حضــرت اباعبدهللا الحســین)ع( در 

ــا  ــرده و نه تنه ــدا ک ــهادت پی ــار ش ــورا افتخ ــر عاش ظه
بــرای میهــن اســالمی، بلکــه بــرای جهــان اســالم 
پیــام جدیــدی از عاشــورا را بازآفرینــی و فضــای میهــن 

ــد. ــورایی کن ــالم را عاش ــان اس ــالمی و جه اس
 جوانان ما اجازه نخواهند داد اسلحه شهید 

حججی روی زمین بماند 
حســناتی،  مصطفــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
امــام  جمعــه نجف آبــاد، در مراســم گرامیداشــت شــهید 
محســن حججــی در مســجد جامــع نجف آبــاد بــا اشــاره 
بــه حضــور پرشــور مــردم در ایــن مراســم اظهــار داشــت: 
مــردم نجف آبــاد همــواره ارادت خــود را بــه شــهدا نشــان 
داده انــد و امــروز نیــز بــا حضــور پرشــور خــود در مراســم 
گرامیداشــت شــهید حججــی نشــان دادنــد کــه همچنان 

بــر عهــد خــود بــا امــام و انقــالب پایبنــد هســتند.
ــی  ــهید حجج ــهادت ش ــام ش ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
صبــر، جهــاد و مقاومــت بــود، افــزود: جوانــان مــا اجــازه 
ــد؛  ــن بمان ــهید روی زمی ــن ش ــلحه ای ــد داد اس نخواهن
ــوم  ــاع از مظل ــرای دف ــی ب ــان و مکان ــر زم ــا در ه آن ه
آماده انــد و در دفــاع از اســالم و انقــالب ثابت قــدم 

ــود. ــد ب خواهن
امــام  جمعــه نجف آبــاد بــا بیــان اینکــه شــهادت شــهید 
ــت:  ــرد، گف ــب ک ــیاری را منقل ــای بس ــی قلب ه حجج
شــهادت محســن حججــی تجســمی از عاشــورای امــام 
ــهادت  ــده از ش ــای منقلب ش ــود؛ قلب ه ــین )ع( ب حس
ایــن شــهید بزرگــوار نشــان داد کــه شــهدا زنــده هســتند 

و راه آن هــا ادامــه دارد.

در مراسم گرامیداشت شهید حججی مطرح شد:

خون شهید حججی، عزت ملی را به کشور بازگرداند
نیروهای داعش، سربازان خط مقدم رژیم صهیونیستی هستند


